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الرحيمالرحمناللهبسم

تعالىقال

اللد!دىإنفل،علتهمتت!بعحنى(لنصمارىولااليهودعنكترض!اولن11

الل!همنمالكالعلممن؟كجاالذىبعدأهواءهماتبعتولح!ئ،أل!مدىهو

هـ12(آية)البقوة؟اشكيرولاولىمن

تعالى:وقال

أنفسهس!اإلايضلونوما4يفولونكملوالكتابأهلمنطالئف!ذتا.

!6!آيقعمران)آلا.جمشعرعنوما

لئ:ت!لطوقا

أوتواالذبنمنجمبهَافئخنيعواإنمموأ9يئألحت-ماب"

001(آيةعصرأنآل%أ!كأفرين!يحانكغبثبردوكم

انكتاب

تعالمح!ةدقال

بصفعم،ءأولياوالنصاهـى(ليالودتتغتوالااآ!مضالذينأيهايا"ا

الظألعببن"آ(لؤلايهدىالدإن،من!مفإثمنكغيتولهموم!لِعخ!"،إوليا!

ا!(آبةالمائمدةلم

تعالى:رقال

أنؤلى!ماوالإتجيلالتوهـاةلميموأحت!ال!اءكللى-،لسننمالكتابآ!لياقل01

هـكفرا!بائاطغمانامنإليكأنرلماقهمكثيراوليزيعدن،وبكممهـ!!ليكم

168آيةالمائدةأ!.(لخاثرينالمفومعلىلتعأسلمحلا



الرحيمالرحمنال!هبسم

الصقدسة:

ألا"نبما"أث!صرفعلىوالهسلوم4وأدح!رالعالمينربللهالرمد

ويعف،،ا"بعحميئوصحبهكهو!ىصصمدنبيذ!والمرسلين

العحربىالعالمفىالنحححرانفىالنشاروعنال!نعيةرأساشأالد!صد

والب!صسالىاصم!ةالدفىحق!أالمسلونالياحثونيإفممالمجوأنبوالأ-ي!حى

.-وخطورتج!أه!ممتيأأ!نجم

شصلحفلمادشالهوانحموعاتصنالش!حيرممط7أ!صنهجىالخبمطيةالكنثسصةوا

وبحثا.رراهـةال!فيح!بمالعناية

القبطىالتفيرىاصنثحاروإعنعلحيةرإطصةبمنهأ"قومبأنأهذفه!كىلىوقد

وطموصأف،ائمهووساوا"ساليب،أفهوأهد،،أفع!و!،!ثكرفى

.-النستقبهآ

الكئ!يسهأتباحأنأنونحمرحاهذضتا!،دفعتثىادتىالعواصلومن

صسرفىلي!سالنصراضيةقلياتالاىمنكبجرأقطاعايمتلونم!لىفىالقب!يم!

أستعتشط؟،فقدولذلك،قاطبةوالإسلامىالعربىالوطتفىوأنماهـاوحد

التراد!موباتاصنالركمامىالعونحئهذأفىالخوصماراصترشا3،بالله

-لها.تعركت

صصسرإلىبحهاقمتالشالقمح!يرةالحلميةالوحلةساعدتشىوقد

()15الحهـعوبات،هذمزاكثرٍتخطيإلىالقسمفىالسصئولينصنيتوجيه

خلالهامن!أالتقيت،بأحممابهالاالزمنصئةمدلصحرقخيتزيارتىفى11)



هتهبمثلت!ه!مالىأشا7ل!لبانعطكةأتللىزيارأشا4ك!عدقستكما

الريا!وفر!،بكةسلأمىلااالعالمشأب!:منح!اضال!وضوعاا

وفَسادوالإوالدعوةوالإفتماءالعلحيةالبحوثأرأشالإدىاالعامةوالرشاصىة

رمؤسسة،بالرياضأمم!،!ىاالسفمبابالعال!ةوالندوة،بالريا!

وكات،بالرياكمايةالسسعودعوةالدومبلة؟بالرباخماالشيحريهفيصلىالم!ك

ال!ونحو!،اصذفىفمحيحىةمعلوماضاعلىالحدموكدل!قفتبة!ن

ألاتى:فىونخمرأرو+ااذقبطدِةالكعي!ةعترا-ؤالدصوضوحاْهـ!يع!وتكمى

يرمى.وادذق،القرن)طتا!ةبدىصعبرزالذكلطنشا!3!اضحلو!ة:أولا

واقتجم!إدية،راتجيماعيئوشقافيةوسياسيةيني!لىأفأهدتصييقإلى

سماللي"اليمونححوماهذحولإلسصابقظالعنحيةإسىأضاالدشةثد:ثانيا

ألاسألأميسةالححسفمعضبهقاتوصاايةأدفرتاشتحمودالمببع!منالا

واركحأدص!ع!ونححححيم،المسلمينتوضيهفى!توأضعهأبعودبذلتالبئ

.وسخطلىات!ح!!ال!كئيس!ة"هقخطرلبيان

3./علىيةالغرلىأتالمجىثولى!هدعلىاللهيعداعمفعادى!نوقد

إلىاغىأ!،تصقيقات+اصنكنيرفىالعامحئفىالطابعمشصملأنيامىألرغ!

هيكل،صسنينلحصم!!الففبخريفا!:ثلطأخرىكشب

زياركاجىانبإلى،أ،"قباطوبحص،ال!صملحيز،أ"لبعلما"بمعشمع

الديئهةالمؤس!ساضاوبعض،!لأزعرميةالإك!صا3المؤسساشاالبمض

"؟""لنحح!رأنمهةو2سا؟!يةألا



13(

الكشب4وحد،شىبدلبماق!.هـ.!صرفىالحفاممسغيةالغتنة"و

أفرسءكتبإلىإفإفة،جت،ئطرسياسيهَ!جى!ممةمناضاالأ"حدتفسر

الوعمخحىالشىجعلىترتكزفهىالبصضافىاك!عضأالىءالخطةأما

والنقدبالححليلصصاحيث،ىوالنغ!التحليلى،رببخى!الصَأ

؟تألىبالو!فتذا!لتثم،يةوالعقدريخيهالتاا!جر)نبلا"هـم،المناقمثصة

لك.قمىالسلمينوموهـفاالكشسه

!،تىهفحهىالبضابضطغيتهحلقوفيحا

لمقبط)وسصطد،القبطيةالكتيسىةناثمأةعنتحهيد:أولا

الإس!للأسىالصكمقيلالكنيسةوونحع،صمدوعد،أ،"قباولوأ-لط

هـ،والصثمرين.عشرأقاسعالقرنينفىالا"فركطالكهائحمىسعوكل!قتيا

،وبصد،

عغيدةثناولفىثالبص!هذصنالاؤلالغحىقخصصت:ثانيا

وبينبينهاوا!غرق،وضمعاشوهارطفرصم!+أشجماهـاتح!ا،القبطيهالكنيسة

وان!اشس،والأديرةالرهبنهًأيضايثالحدوض!ل"الكنائسمنيخرصأ

صاثبفىالقبطيةفكرالهـنيس!ةكنالحديشافىخيرالاعالمبصضاخصصضثم

أئثئحمييبر.

القبطيةالكنيعسةمف!جالحدثحاعنال!ثانىالفعك!لخصصت:ثالثا.

فىفاثصاط+امبالاتاوعن،ووساشلهوأسالييه3افهوأهد،التنصيرفى

صإرصعاءأممصرأصلددكقأكانسواءالصثمسمر



القبمكيهالكعيم!ة7ثاربيتوالإ"خيراشثالشاالفع!تفى:رابعا

الا!زصروالجس!حاشامو!فبيئتثم،والعمليةيئ)نعقفصظالمبألافى

8ألا-نارههذحنألا"ضرىسثصميةاقي

نتا-جأهمفيياأس!رضتالىكماالخاتمة!نتالبضان!ايةشفى

الشالغصر)شعولالافلياصا،تبراهـ)اتضاتيببأدت!وال!وعمياضا،البصشا

السملمينهبيىتعيمثي!

ال!ظيمسشاتوالإالبزيلبالقمك!رمأتفأنإلايس!شلأوأخير

2عى،اللابالعظ!سضااليساهفْحْراجلإوالقوجيهث!رأفابألاقاصوالصن

حىصدأإصصماعيقلمحوروالدى،عليعكاش!ةكنيمإبرأكوسلدىاالكزأمتهاأ!صاتدض

وبرمبم3المعهفارةوا6القسممن!سوبىأصملزكافةكحا،يرةعما

والمسلمين.ألاسلإآصة!خد،امعلممةخدفىالصأ!لين

وسلم+وصحبهكهوعلىمص!نبينااعىاللهومحملى،الوفيىوبالله



القبطيةاعيسةتاوبخ:شصهيد

-ئشأتها،

ا!لأ-لامي.النهتحقبلى!معها-

اعلاسلاصي.اضىّحا!معصابعد-

.الأ"خرىبالكمائسعلاقت!ها-
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الصطيهَالثحيسهَشثمأة

صر-النصزإن!يةخولىلى

ماسقهمعمصوألىلجأمألم!صرعايهأالمسبحأنتدكرالمصادرالنصرأيخة

صاضأأنوسعد،أضطهاد"سنهرباف!مطينعنىهير،دصوية!لازمن

)1(.أخرىمرةفنسطينإلىالسبحعأشعةعادتهيرودسى

كرسِبةت!كنلمالنصرانيةأنقباروالأموخيأحمدشنودؤويذكرزكى

فقد،فلسطيتقيالمسإجبهادضاأنصنذالإسكئدويةسءنمحلى

ش3الم!م!جؤصن!لحعمطين!ب!اشرةملىعلأقةسححدرية(بوفيا!حهود!ن

آديهس!أجا"وا)لمحاشنهيس!حان!،،ومرخمسكلرس:أدسم!ج!لمعلان

)2(
ايضاء

إلىدعامنولأ،21((الرسول)،مرقسأنالقبطيةوشقولىالمصادر

قدآقدق6و،الا"ولأبقرنسنتص!بحعدا،يع!كندريةفيالنصرانية

المقسامبهواستقر،حصرصعيدو،آفويغياشمالىشطترحلةبحدأليهـها

.15-)3.ء3صسبمإنجحلى4انظوة)1(

،59-!"!اجلمجاروالأتار-فيصهس!ة-ةشمنولىزك!اظر:)3(

شسحالىضسكن!نتيصثوهـيآعائلةصنرالنمراشيهالمصأ!ثما.تروىمرقس+أ

،يغا!،بهفآمفتعهد!المسبحفىفلسطينإلىقدستثم،آَفريقيا

ر-و،السبمينمنالعممبح-8،أنهعن!أجابؤالذسنأواش!عنمرقسأن

-الصعت!إ-ي!حد)،"ناجيلى،اسمهيححلالمذىنجيلألايخسب،إفيه،-لم
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ث)11

حياته.آخرحىالنصراشيةالىيدحوف!يمممافاخذءأ؟!جمندرقيفي

االقطيحةالكتي!حةأسسمن-أولالأقبسارويزعم-ثما!)الرسولوصرض

ا-عمتهسانف!سهودعا!الا؟وهذ،)3(مصرفيلهاباباوأول،م63سفة

وكىر،لمحني!عتهاباباأولهوال!صسوفطرسأنصنا!ثرليكيةالثميسة

لاالمروأياتختلاف،؟لك-ش!قالتىالتاريشيةالبراهينشقصهد!اءيىال!

الح!ع،هذاحولى

ثع!،سكندرممهألا-ض!معة:-%سيسحهاعنلهشعر!يةالمحبطاألمحشسةو؟ئت

متلحاضراعصرناحشىوأصبحت"ا"القبطيةلحنميمةبمابحدفيحاسعيت

!صو،فيتالنصواشي!للأقلب؟لكنرىإشماش

ه!3،5،صالمىأجمئجعل!تلرا01رىلنحاادءفي

و(نظر:،!89أالا"دباروجضاردجصهس!ة:!شنولىزكي:اضظر)1(

4!3صالسسيحيةتاربخعوجر-وسىالد

.6"4لأ!صأج!اطتاربخالأ-مهس!ةششودةرىصياشطثرث)12

كصآوهي،أجتحاعحهمتبم!وءمتعميدالنصارى:-هيالكنيسة21(

لْيأ،صمغلصجعوشعشل!ل!!افمائأحم!لا-أركك!5ئهاالاءصللاضيسية

كنيس،ةلىنا-ا!يطأنخرصحي!-عاكيةالواللفة

أوالمذهبالعقيدةبمهافيراد:كني!سةلك!ةاللاهوعيالمعشأ!ا

،لخحيادصاسجمصعونعثداننك!ارسصنال!اعهأيقايرثار،مص2،

هء3ص(جلثنسِةاتارفي5ل!ير-)ملرجونمحالَاص!فى



رولؤق))قحبط!:-ا

مالمر.أر!ي!صكغونءنوأالنكحارىحنجماعةتعشالأمححليونانية!طحهقحبط

فيالرسرشا-مرقبِزعح!ثم-علىأسسهاالتىالكغيسهًمذهبويتبعون

ألاممصكندوية.صدينةفيىالميلالىإ"!لاالترن

-:ألمحبطأصفيألحصخونختل!أ

قبضأ،ولد،)ال!ىأ،آعليهن!حبنحسامبنالقبطأف:قائلكين

)13.حأمبنق!بنمصو)يمابن

قبط:!طمهّفيتيةاظالفلاشة"الآرأالعقادمحموعبأسثوفيو

الي!لؤدأى!بتا،جى!أو*بنخا،ث!!!مأحمضذكام!قب!كععةألث:

ءإلقدعا"أليمنانكرفحهاال!اعديحةاالصاصعة"من!فىامعبوب!االتى-

ألبحرالإ"حعر.طريقفيكبتوحما!لمأ،ُ*قفط!الىشعودال!تو

قغطط!إلىترجحالتسايةقأ:ثايخا

حره

س!كانا!أطدتثمأ!سعيدقى!من

حدأوهوءاصدغبسىجماةالفي!لرمطهاروالأل!أانحجصهطضسمبت

المئعحرين!هاك!ياهدأ

فبشلت(""4قأد)اله!سمصالصصجم)الم

ةصاد--الحجلدالخاص!!جماهوالقاصوسصنالعووحممااحتا21!

.(قيط01



يستنصدو،عامةبححمغةمصو-لأدعلىتحلق!قبط!لمحعةأن؟شانثا

االمالإرعلىقب!4ُا"كلصةايطعقؤنصاالمر-يةكص!تايهامايفحلهعلىلكذفيِ

يذك!روننر)6له!او،لل!قبكدكحاقعلوانالس!يصياوقسقصدول!أحياضا

الاسصلاصيالفتحبعدالضسهةههذونتررصا*افشيين+باسمالفوبحن

إلمحىوافسبةصصر،الىالنسبةجمهنأقغوقةمنوغومخححهم،صوولبزهن

قسلوالقربينآشىلاا!بع!أالشرييزبينالفرقتيمحهو"قبط!

11(ءسلاماءلا

أعسسلىأسا!قبط*كلعةصعشفيقيلتالآرا"أئتىعنهذا

-:الا4!ا!

بخس!حبوالجشسالزنجيالتوقازىالجنىمنخلبفباووال!أق"قيلى

مختئغق.
)؟(

أرضهسهـما،اعىخلأءدهـمبلسححرأهلمنليستراقا!الأأنوقي!!

)،"علءاغريقيةألمحبطيةتالل!فة!مغردآنعل!!الرأكأأهذصاحبواستدل

مْاكأوأقالاءإغريغنيصه!ع!تتدلجمدعنأباأفى"قارويححلهاأنتىالأممعمحاهوأن

أقممغرىبآسحا!وثيافىقدسمنجإهضاألزسانيمقذمن"!صرأركهسكتتجالحية

حينمااجمميدمصرألىإجبيمالا!ثجركىكفدرألاسصرأنغلىمج!ئعهه.قصة،أنْ،

لب!(شقبعفايضاألرأىاأها:حبلعحاسفوا8غزةمنصقة-فيْ-هزصهم

مصرأرشحهفه-!93-لألأ!ال!عا!-عصر!هنالىالعقامحصولىعبأسر:انظر111

،النشرهاللحمبع

،8صْأإلا"قبا!جتاهـبخ-معهمعةشغؤدةنركياأنظر:)2(



صلكآريوككلأسموزحيثإصالغعبفيدمدعنقمراتفيعثرعيمهاالتيا!ميصت

إ)(.ببابلالنهرينسابيىبا،لىفيأئصفيرةمحلكتهتقيمالذكلما+القبط

فيحعين!أىعلىالصوخونيتغقلمالنقذكرهاالسابؤاالآ!اههذهصن

ما"الفدأالمصريينس!ولسههم!با!الانيأالقاسلىالزعسمتتفيقبا!الُأأصق

يحك!مصرأنطذأولِؤكد،نخياأصلالمحه!آنعلىاىدبيوجد!نر،

اليلأراث!رمنمالعموأمدمئذجم!هاالثلاصااتقاراس!ملتقىعندصوقعها

الت!ي،أفيهااصذشطاستوالتىشاالهجراكالرةبسبب،21"خرىحمبالأاخ!تلاطا

صنها+خرجت

أصبحهِ)ال!الشَليثديانةألابافرأعنةارشباووأىللأقبأطيخسنإذ

بهحاجا"التىلتوحيدلمياتة!صحربجعد،النحر)خيةباسمبها!د!فصت

.ال!م!إوهعئ!يهعيسى

يحقتسماألج!أ!منالقونهذارفعهـفيالذىانق!بطيةاخويةشعاراوأن

،وسصاولةاصسممةمصراصرابعليالشكرانيوطوإضفا")قلايعأفه!أهدمتهدفابة

)3(.لسثطمينس!ص!وا

إ،"هارولىعد

صعتم!وق!سافيشاالعصر(لحد!خىسالأمياةالغتحمندْقبأ!الأظل

-أاهـسل؟.أشع!عبان12الظئا؟533عددالحض!-مجلهكمالىصلأح11(
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الثافي.الغصلمتالراببماظرالصحث21(



إلا"!ساص!ع!كشمتعىوآخراحصائية،مفهممسلوألايعتنقمنفىةبسبب

فسرححا"والأللصبئةالجهازال!ركؤىاصدرهاالشحصاشيةالافيساجاء،

3ر3حواليالى!لألا"قب!اطتعدادأتوررحيثما36!عامنتهعبر

يم.6ر3)ليحؤتب!الكننالسنصجسحعإل!نسبت!ام،أن،نسمة!ليون

%أ9ر؟حواليالى!لوناقأسموط!حافطةفيتوجدللاقبا!واكبرتسية

)1(.نالمم!؟محمععئفقط

أ!ثكدد8191مدرشاعأمالنقالسيحيالصالممهمح!ن!احصاشيةفي!جاء

ال!(ء4!صنأربعةبحواليفدرا!"قارو

من"خمسةصايقربألىوصلعددهمأنألا"فباوريقد!صعضبمحا

ملاسن.ثمانيةألى!م!دالعد!آنيزععونونض!همد*الحتث!ث،حرفى

نآيتضكاأ)8!آعاو،3691لعأمحصائيتينألابجقوبال!قارنة

اونغذالإ"قباولأنطىليد،،الضعف9لجغالتانيةححصاشيآال!فيرالعد

ححاس!مةوبقهِةفيهتنفذىالذالوقتفىِ،أا2صع!ادىصفيرعدخطةبحزم

فيوالباالغة،تثثيرعددهمفيالجهدوه!ا،االسص!ينتغليلسياسمة

تحفقأجل!نصنالعاال!صيةالصلي!يةألقوىألا"فباطبشِتووجهأحصائياتالا

صي،س!لماءلاالسجت!عأخلط!صتحجؤامصتصامنه!تجعلوأنءافهاأهدبحهم

،تشاشمشمصرفيالمجتعال!سلمبهاضطعنوحوسة

)1(

)س!(

بر5363،6!!هحعريونلكقوهاطانعم-حشااخرمبيزد

!ر5(!أ!8!ي!ث!ل!ذحمم!5صلأ+ص!لأءول!حفىه!عشما3!ت،!2؟ول

رية-سكندلابعقدىلذاخجتحاأد!فيةالباباشنيلمجهأادمحاالخطةءهذ



القبخية:المجسةألث!قاق

قافمث!-9نددىأنميكالخاعسأالقرن!نمص!حىالتصرايخهّانحمممةظلت

الر!؟شأليه،العسبحاعيهشأحوأىكانت،يةعقدخلأفآتيذكرسوىكنسي

الأ"ناجيلط،بعضوشرعيةءالألهأمأمذسأنا،لإأمسريمهل4،حمطالفدي

الحقيهدةأسسفرلهاوادح!صعجاةحدتفاالشؤ4لهذض!عقدو

)((
اضرإنية+أ

بمد6!؟مأعتهدعامالذ!ونيهخلقدجمعأعقابنننش!قاقالاحدثشم

ذوطبيمتينأم،،هوشيةواحدةوطبيعةنالحسبحهلالنصارممهاخئمفأن

)13.سسهِشيهاتهوتيه،

ح!ينفي،الطبيصتينهببصذشايعهاومنر!صاكنيسةتوقدأخذ

الطبيعةصهبعذتأخذالاكارصانيةوأوأالمصريانية،ا!بشمِةاقبطمِ!الكنيسةأن

!م"كشدةنرجما!حلىقبارو(لأثحي!ث3291معاال!وقسيةأففيسةفي

صببمتووبج،وشهمصاعدمبعددالسمطمينحدشسبةشثتلميلمحا"لةو

حاضرالعألم-جريت!ة،علىجتساعالاأهذقرإرأتانظر-بينههمالصهلمنع

533ء-23!!أ5جم!سك1إلا

،38!اعامالقسطنطينيةوصجصع،م335آعاشيقيةمحمع:هيالمجامع11(

!ما.431عاموصحعأفسس

وانضرمحمد،1!3صابمضافىالأتارئه!!ع!ة-ؤتكمشودزكي:اظو)3(

سفاس!الأ؟وافىِعلىرأنظر،731!النصرأشيةفيتمحاضراءأبونرهرقى



))(.للمسبحانلاهوتيةةالوأحد

والفربي!آالصرقيةالكشيستينبينالكييرنح!قاقالاحدتالوقتذلئهولحئذ

الكنيسةةقيادتحتالثمرقكئاشمىفأصبحست55.المجعاهذقوأرأشابسبب

!دقياترتالحوبوكناش!مى،(*كسصيةالأرشوق!لثشاشىباشعرفالقبطية

عثصرىالحادالقرنوبحد314(!الكاثوليكمة!بالكعاشسشعرفروماكتيعسة

ا!غرسةالفيسةعنموأثأمصروالقسطفطينيةفيالض!رقكنمائساشغصص!

(،5رشوذ!عيةالأبالكناشمىتحرفالا"خرىطيواصبحتطالكأتولمجكية

شعسزبئ،كسيةْألا!رشوقأ!نيحمةأصبحتممثال!عقدنسْ!قاقيددهذأ(لا

وئسةسحأو،جمسينهمالقتالاحدمرإلىالاوصلبل،،نييئالكاسالحني!صةهببحذ

."هـآحتو(والزخرممطألاعتباعآعخضاأكيسةكل

3315-319حممامسلا!لىا،الم!دسة

،لحعغحداتنغم!رالسابقةاجحلواا)1(

يونانميةوكماشوليكي3ادمتق!مبحعشألا"صليؤمانيةأرثوذكصرثنة:ا؟(،31!

أشقر:،أمحالميعام:سعتاهاوةثوليهو!ْىمنش!تقةأيفاأ،!لا

65،!صال!سميحيةاهـبالمذبجىيةالكقيدألمحروقثالسيدهجمدابرا!صِم

اهبهالصذبجنيةالحعخيدالفروق-السيدعبدإيواهبمالقس:انظررأ

ء،!-!الحسيحية



-:المحتحاكالاسلإصيق!لالقفيةلكنيسةا

الرومانيةءب!رأطصيةالاقال!مأفيشتشارا،فياالنصوانيةتأخذصينما

فيها!أواءةالمجديدالديأئةعنروماقياصغفغ،صربينهامن3

أقسىالنصارىهـقساصتالفنيةهاوعخاشد،ال!!برإطهـيآلوحدةتحهديدا

كرالقتل.يبالتعذعمنف

(لذىمصرعلىالرومانيالحكمخلالى-ألمحتطيةالكتيسةفمتشعر

منعصيبةسوجةألى)1(المي!دىالوابحالقرنأم!بدحش)ستر

ودسيهسسي3(131-11؟)سافرِوسعحهدفىخاصة،الاضطهادأ!

-1284ودقلدلانوصى(هـ36-353)انالؤاتريا35310-19؟2
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ح!يئءالح!أقسمىمن--الأخيرالحاعهذأويمتبو1(355

يقسمِدءفرسهرجمتنماثرهملىشصلحشإل!مخأ!قثالالك!عنلاأنقر!

الكتب8واحر)ق،الكفائسمبسهدايقفيمرسوصاقدأصدبرو،الدما"!نهم

ا،ضحلهادأضاوأسحتموت،حقوقيمسنوحرمانهمالأقاروالم!فينوطرر

كهسدمقانغض!تسميهَعكلىاصضلأص!مآدصوخحونجماب!اتمنيلأحظ)1(

بالع!ثد(3كا3-603)قصطنطينعهدحتىآ5ق*03أك!طسسفة

برارووويةالاهذ"سقوروحشقسطشطينعهدمقالغترةأها،الر،ماني

نسي!مدبالعهدالبحزنحىفحسحىمأ53؟سفةلدالعثمانيحتكلى

سنةصكحهأشنا"ألمحهاصصلكفعاصمةقسطنطينشقلىالتىبيزنطةينهْمدألى

شركيساأالضعرىبآسياسفوال!بوعلىال!مدينةهذهخعو،م335

5..(حاسأ،

برانظر!،011-أ-"محأأجقباووالافيتارسهس!ة-ةبرضمنودانظرزيمكأ21!



ونتيجةكشير،خل!فيهاصات،سذةضويقأئضمنالحاثمهدأعهدفى

)1(،الحفسيتقويصهمبدأيةم28عهعاقباطا!اعتبر!هذ)

لنصرانيةناالروعامالم!أعتنقئأنبعدبا،!صانيشحر،ن!اروالأد3ما

ا،خطهاهـاضامنعهدجديدجمدأححى(-603333أعهدقسطتطينفي

أمصالدينهفيمأنح!قدخلا،"هاورب!سبمبارف!

حي!ثصرقيالكليسةرجالىعلىآهجوصهمالىكما"ه!،جه

أكنسراسصرالذىالتفىإلىس333-326الأولىإشتاسعوحما!الأتياتعر!

البيوَنطيجمرإكأ!ألأوبينحدشابينهالذكطالخزأعبسببسنهعشوينمن

لمنو!حثجائز"كدإئناسيوس!طاروىالذفنسخنفين*ل!أبنقسطانيوحما!"

فيئابعراطصأ،خلفا"إشناسيوس*ركضبسببدكذوكان،برآشهيأتيه

ين!ةءلدالسلصةواالزمنيةبينْالممهلطثولى!ضه،ينيةالفؤونالد

الواامبراطصكتباشناسيهِحماإتألمحبحطيةرالحن!مميةائحصا!وتقولط

أموااجناإتحد!،لا،الكفسيةالمساشلفينفص!لاتمقصآلا*+لهيقولبجزنطة

أ!نيمسةبأصصإالناثهد،المملكةاللهأعطاكلقل!،اف!ساشله!4بشأن

تفومأنسفطانلكوليس،أرضياحكماتمارصأنلناسسموحاول!يسِ،

،اانظودء!صمخس177-ألا3حىالسميحية-موجزشارء!يخويرىالديمنصطست

003-1ص33لعربيالغتحالىرألا"جمحرإسثندال!-!امصر:ىرلمماا

أْه21-01!ص3جالكنيسهشازبخلويعز:جإنما

،الصفحاتنغسالسما-قةانظرالعواجع11(



)11.نحسيجمعملى

لله،مابينخلطاالمحنيسةفيثؤونصرأطصال!خلتد،اشناسي!أضتروفد

اخيصروما"لئهمالله"ااعلى:!ولالسمبحأنحينفى،ومالقيصر

لا(.يىقيصر

بجزنطةمح!عهدفيضطهاد)تألاصنمزيدالىقباروالأاشعر!اوقده

حيستءالروصاتأفغنيبنالأباطرةعهدفيوءمما-شعهدبكثيرأيشدالتصأرى

طبجصةفيللبحتعقدالذكأخلفًدثيةصحمعاتبصد41*مخمطهالى)شتدت

ديسه-كورس"الطرل!كالجححهذأالأقا!فيوقدرمميممىقوة،الصمبح

التيقواراشمابجيم!فىههكنببممتهرأىأعلنالذ!!"302-ح؟لح

بس!باتص!ك!هالحومانفاتوقرعليحهصدهقدففسهوجدكدو"4ععتقد!خالف

يه.برأ

الكغنوالفطيةانكنيسة!ىمثا!آحوبطرس!؟بيرنطةنحيسةفرضتشم

31(0أعنيسهْاخولطدهصن!!نعو44يدالجدالبطريركرفضوا)تجاعه

الك!لامهذ)ضلواشظو،؟صالصريةانكنيسةملف-صوروصمددانظوء)11

جراطورا؟أرأرحينما(-57؟؟4؟دلِسغورسأالباباأيضامافاله

ا،لنصعلىللؤفهْما.حبيم!ضنلنسسب!سِأنعترأفبالإيلزسهأن9مانيالر

ء!17صاجالأ!اول-شاربخشمنودة-زثبىاظر

352ء2:امتىإتح!ل)13

.35؟!المصريةائحيسآملف-مؤوصحمد.د!م"



-!6-

،أستعملتكبركلسأبحةتفباطالأجانبمنالر!خمطاهذبسببثوحد

اضصهسا!والاالتعذيبساشلوأقسىألا"قبأصمعالبيزنطيةروِلمحةالدفيها

))1.وىجد،نرعقمِدتحه!ع!،صرفهملأجل

شم661سنةأسغاريعمىِالصك!مصرتصتسقطتقرونةعدوبثد

ختلأفاشأألاسجددشاعهدهفيو،م638سنةأالرومهوقل)هاأسقرد

ش!غامالمحتيوالاالحتدنيرانمضرالاوسببل!هرقلىفاتخذهاءأخوىمرة

يحكصهمأرضاهمويالفرسقبساروالأشرحيبجرا!منرهصدفيتتأجىجضتة

هيهم!ذعنقبا!لأ11عيرف،أرار،اضحهادأ!صن!كذهرقلب!همفألحق

71.ح!المو!بانسيا!!مربعذبأجميصنوروصأثشيسهمذهباْلى

ا؟بم!!لمالحبيعئيناإطب!اصذتجوجيحايدصة-ابوال!!!يئ!محكرإه!رقلىَسياسمة؟تت!

اخمطم!،االكنمشههـبمذسخالفبدممط

ل!(

اللمقوقسى(المهحة4هذواشند

.363صالمجلدأفانيال!ريةالحضارةشاربخ-وآخوونالخولي11(أ!ين

.63!العا!بن!روتاربخ-حسنهصمأبراح!محنلم31

والطبيعسمةاللاهوتيةالطبيعةالصقصورضهاالطبيعتينصا+(مذ

+للسمبحالناسوشية

المعظمب!نىالأصمليفانية!طعةالمقوقهمىأندالعقاصحمودعباسثريآإفي

ولمحان(بركيوسميفابنجرجس)،قيل(فير!سإوأسحه4أوالصخم

العقادالزعسموننىقبحيهووهإلمجيزشطمنقبلىصر*منعلىحاثعا

أك!ليلىبالالطم!الكتايمةهبسذحلىأيضاوالصقوق!س،روماكيأنهالقاشل

،وليصسنهمبر!ةفانىأدرومأما:فتحْسححوحينماالصا!قالالعمروجمن

-!كظذ،الفتلصنهمأخافإنمأكشت3صقاق!همصفنالخيلاودينهمينيد



-)7-

؟لمخالغةالسذاصامناهماكدعلىولةالدمذهـبنصكرةعلىعقدالعزئمالذى

هحبتاعتذاقاصا!رينأبينقبأطىالأخيرحشا،انهساشلىبجعبعسفسِلا

سمياسصةالمغوقسفبدأ،ولالأها!(لى*"مرالأوأجمى،أ!الاضطهالى،هرقلى

،حيثجساصاأهوأ،يديهعلىذأقواالذينب!مخأ!غيهوالتقكيلا،ضضهأرأضا

جحيماقغتهأساالىوثتبءالصحراٌلىأ!بنيايحن)أ!يالبطر!رركهرب

)1(هيد)خلصهاويتوأرواوالححارىالجبالالىالالضجاءالىيدكهم

أنوأعأقسىألىيتعر!قابا!ا!منجذودالمقوق!سيدقييقعسو!ت

)3(ْ.بنيايعتأخ(لحمناأحدث!ثلماالعذاب

لد؟ذواكخموصقالتي!فيد!سشكقت=

.11،ء-!8صصالعأبن-عموودالعقاصححودجماس:أنظو

.91لحمأالع!بهانك!جاحنىوالا"كبرسكثدألاصصرعن-رسبلآيدهـ.)1(

يد.أبوحدفريدسحمدترجط(55لمصر!أممغربفتح-بتلوظز،ا

بهصلىحيثيبوشعذأضط!هادإِ!لى(جمشامببن)أخ(سيناأتعركأ31(

ثمأستانهقتلعصوأ،ف!يهاوأحرقوءالسث!اعلاواوقدوأمبرأطووا،لىرجا

اأذحياشهمحليهمحرضَ!"أالحماطىإلى،حم!بالرململأىحغيبةفي!ح

هيمإبراحسن،أنظرد5البضرفيفأكرقفأجمى!يهخدقدهببمذأتجرف

863صالعاصع!رمح!-تاربخحسهت



-"لأ-

أتباععلىالجسمانيآبالعقوباتالبيزنطي!السلطأضأشكثفل!

واقص!ديةسياسيت!عقوباتفرضشاحليهموإنما،القبطيةالكميسه

مطلقه!ثص!كرقيمصرسل!اضاسياسيةفىلحأثصهابيزشطهجحلتكأقسذ

الس!كانعلى!رضت،بالفلاقهأيمد-قلأدالحكسنوجعلت

والحاشيهوأ،"رصوالصئاعاضةالروء،سشطتال!تىالباهظ!الضرائب

صن"يواواءالمنانرلوأثاث"د(لحفِ!وجاضاحتىةواشس!نوالحارة

3!ْوالحس!االقذاء!مغديمءحاجاتهم!وفسير"ال!ف!ينمنبهمير

)11.لب!زنط!التابعينولاوفراداللجنولى

صوالاتأضطهادسنادقبطيةبلمدكعيسةالححقصانفأ(لأصر!نوكفجما

قيالعقيدسر9مىأضصعغاقد!رو!8ثلا.شتئحيأصتدالد!البيم:!طىلصكم4

منقل!إلىالحاجهمسى6فىوأخصحؤ+6!بلبل!أءرضأهلحهانغو!حفى

ب!حهسااللهمنالترالحهبةذ!ت،8(لسحىالواتحيمعلك؟نايخلصهم

الوإقحالظلم!حلمِ!أ،قبما!من،ححرالكجحَددخوقعل!يحهم

اليصثام!افدصرهو!لا"،ألاسلامىأكتحأجمهدالئههمكافقد!عليهم

اعدأئهمعلىاللةأحلهاباعذالغتحثكن(ل!قبا!فاعتبر،البشِنطيورز

البيزظيبن.

-031صولىالأالعَرنف!ألاصلأ!جهالححخعات:نظر!ثىثرهـفيصل4-؟؟أ

.89"-!3جأدقبتلكلةسهالأتأر!ين":بتشر.-لى."-أ:و؟نطر

آه6-33الإصلاصيه"!السحرممهالسقومي!-صقه)برأهيمهر-ولأتظَر:

العريىالغححأد!-كفدراياكبرلملى،ت.!محعرالعبأدىصالنهى،دواتخلر؟

331"-3!؟ص



الاسلامى؟الختحبعدالقبطيهادكعي!صه،الث!الثالحبحث

الحيط!ةالآفاقعممَدوفتوحاشهمالصلميزأنمَمهاراضا!\ْ. جمأصا

الحم!صنهالععاطةمحنلكزعنسمحعواقدا؟ْقباولنو!ألمحمربتبالحزيرة

حصص!،!س!حدلىسن،المفتوحهالب!لأد!بنا"السلحونبهايعاملالتى

قباضسس!ليوجدحيثإلحصرييقلدىل!كقفنبلمعرشف!ينالعرباو!ن

و،!6أومنالجربن6إلىاضافة،سحلامالإقبل!حمرإلى-صهعربيه

طرية)إلىصصرية،بالاضافةوهىهاجرأ)وإسهإبرأ!يمبىإسطعميل

إض!أفةالاُصه!رهذءث!لى!سلبمعليهالل!صلىالرسولتزوجسهاالسّ(القبطي!

السلمينالغ!أتحبمبنالأقبا!يصحتغبلونجعل!ثدلصهمسماح!السملعينإلى

منلهمخلصيئئاضبارهم،والتص!امحال!صدلاهذفىصنهمرضة

)1(.أغ!صلهسنر!الت!حرلىيريدون؟نوأطحي!)ت

صصرإلى؟لعا!بئعمرووصلبعدسايتهالأكبا!طحأنينهصنوزأد

عنكغواأنبمدفيهاينالدرجالىكبارصعال!فقىأن4فتحهالهيعتم

الشامصنسصرقأدصالملىالحا!عصروبنبقيارةالحسلححِنجبشعل)1!

البيزنطيدأ،مبرارووريةصكمضحتصمروكاكته"م638سنةوأخر6فى

وبينالوألىهذاجرصتابينوقد،مصرعلىو؟ليا(لحقوقس!،و!ن

أعتنأقإدىادوسولافيمها!واسلاضايدعو،وسنمعليهادله!لىالرسرل

وبعضالعقوقسكرصهمصرالرسرلصبعوشاوصعلرحيخأ،الإسلام

اياوهدإجارقيعنعبارةوسلمعليهالهأصلىللرسوله!ويقمع!

بحهادخسلوقد(أ!قببيةماريةأ1الجارية4هذوتسمىءأخرى



ع!زاللهإن،فأسم!عاالبلدههذهأنتعأراهبا!:ععررلهعافقال،ألمحتالحن

اللهصلى!حسدبهرأمرئا،به،وأ!وءبألحقسلمرعايهالئهصحصدصملىبسعضوجل

ررحضه،علميهاللهصلوأتعضىشم"بهأعوناالذئكلىإليغا!أدى،وسلمعليه

،وأوصاناأنامغتتحوكمأصكلممّاوقد...(لواضحةعلىوشركنا،عليهالذىقفىقدر

إليناع!هدوبصا،قمةإلىصةقنكفيلاأجبتموناأنلكموأن،خصيلرحصتاحغظمابك!

!الّاأ،سلمعلببهاللهصلىاللهرسولىفان،خيرابالمحبطيينأستأ-:أعيرنا

)1(."عهَوقرحمالهملأنخيرابالق!ييؤ!

ثناث!ممه!محمايةو3حياشهمعلىصلحاالعاصعمروبقلهمثصتمبكصا

(،.عفي!ثم61ا،عتدمعدو2أصنيآحغ!ظوو!ث!طائرطم

كرسيهإلىهورد،وطثهإلىبالعودة،(بنياصِحئأللبطويولىٌآمالّاجمبكما

لمحهريفدلمالذسالوحيدالإبنإبواهبملهصأوأنجبسلموعليهاللهصلىالتبي

سا!-خفيالمحاضر-صسنالسيوطيأت!ظرجلألالدمِنءط!يلايعينشأق

8آأبراهب)!ضلأبومصسدتحقمق9ول3!لأص؟جءهرةوالخامحر

،15؟صاصبلدانثانياالفبركل!تار-في-جريوالطبرىسححدبنجصغرأبي11(

7ج،الرابعالصجلدوالنيايةية)نجد-اثقيكصثيرالدبنالضافظ61أبوألهفد

81.+!

.033!انالمجلدفت!ح-رىالإقالعسنأبي:واتظر

،3لمجانرابحكعيرالمجلد،ابن!51،"41صانصطدالثانيأنقرأحغبرى72(

!.01.



)11.سنةشلأضاعشوةوها"عنهشغيبأنبعد

أحسنالعا!بنعمرراس!تسقلهريئسكندالإإلى(مينبثيا)مقدوحينما

ضروريةرآهأالشا،"موضعنهخطاباع!عمروأصا(بنيا!جن)ألثتى-م"(ستغبالى

والحوي!ة،القبطعلىأقامةالسلصةمنحهوععووفتصلها،أنحيسةكيان!خض

)2(.الثنيسةش!وونار4إدفي

فوج!تا!-كندريةبلدىفيثنت:ععرومأمأالمطريركخطاب!يجا"و

صرفقثش،العسلمينطلىحكمفياممىيو"بعدوأطحئفانا،أبخ!منأممابه

"ا"ا"لنصرأنيالبيزنطيلحكماأفَنا"ويأسجيمالمحهخرةأضط!هادصكناالله

ذهـكفيصشاهيرهموجمارالا!قبا!سماحتهوسلامالإالةأشاد!عدوقد

بديو!شغيوسأأ!اأبأسيلي)أنفاهاال!الضطبةلطهزوشىاهد،ال!صهد

غطسةفيأصمبحواالإسلايالحكمظافيالقبطذكرأنحيث(صقاريوسأ

)بنيامين(ردللازدبو،الا"رشوذكسألمججزنطيجونعسىفصنقخلصهموسر،ر

،ا!سأنينةةالنيزمنريةسكتدالإمدينهّفيتوجدلقدا0-قولىأ)جماسيليادى

الظلحةبقشيلهاَقامالتىوالمفالمأتضطرسادأ،يعده!حاأنمثصدنحتاللبن

لا!أ،رقوتءلماا

.؟9-5!.ه-!صرالإسلاصبةأيالعدىأحمدالخر)برأه!ملآ(،)1(

.!6عىالساجمقأظرالرجمع21(

.2؟5!اج.سلامالإشاو-خ-حسنإبر)هصِمحسن.دألح(

شولمحفا!اانحيسةكرسيإلى!بنيأ!جت*ةعودأقيتلرالصوء!3لا-حظرو

،.3؟+صالسابقالرجع.!خطيرةوأزصةالوقرم
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العصرىاخمع!باا؟نحتىامبةروو4مدتسصلمأنهاقسا!جهذ!نتيجةوكانت

هالسماشدةاللعةعيا!عرسيةاللغطشأصبحمتبل،طواصِة-لامالافيضليد

الحضصأ!ةعنافعةألمد،أالمحاش!ةسوجةال!الجييتىطلآثعفيالصريونوأعحبح

سلأصية.أ،

منأثثرصرفيتعاش!والهلنسنن!الر،!اشيةاشحضارةأنالنضرلجفشا،صما

لميينصا،الَحصوسال!ثمعبص!يمإلىاتنفؤأنتستفيعالمغيرأن!هاسنةألف

حرلضةإسلاسيةمصرأصبىتحتىالاسلامىبعدألمحتحقرونأولعةأكمرمنشكدقعضحي

1).عْمئفىكل

،وأصنرلوعم!ثافيالا!صنالمصاصوطدعمروبن4صرفتحأكتملأنوبعد

ألمجدأولوأصدح،النيلعلىالحخأيي!سويثي،ولىالسدوأ!ح4ا!طوق-

لملعاا2بلادأكخىصنصبروأفسحت،عةوالصثقجارةواالونأعةوشجع،لمجسصوا

ألاسوميه

دشرميصيسا8الكتاشصيافةحيخطصنفبا!الأيما!هسلحونشسا،جقدو

ب!نسمفمةيةولا"أممناكأالميلأرالسايمالفونفغي،إليهجةالطعتصالىءبناو

وبنيست،بالإسكفدويةمرقسوكلنميمحةامقارأبي!يسةكتصيدت.مخلد

.3؟5-!الغضبضري!-هيك!حسنين!ححدأ!إ

حستىالقبطيةاللفَيكحونيزالوأصولمنحارمحطإِنةالصغدسييقولىأ-

....هوعسلمونأقباوو-تاجوجاله؟مأول5هـلم335عام

لم..ه!



)أ!صحرهفسطاصفيكيسةأول

قيرأبووثقيسمة،مارجرحيسنحيمسةشيدتمروانبنهـالعزبممةولافيو

كمِّيسسة!686-677)إسحاقدالطريركجدوقد،قصرالمحمحأخلىلىقي

لا(8بحلوانفيسةوبنى،سرتضىانقديس

بَبشاءللنصارىأذن(ص1-90113)رفاتبىالونبأناالكتدممطويذثر

(7.!ينابأبوسعوفو"ل!رأباقميسة

إلىالمحرصيالصلييأضمفزوجا"-كعيافىألمحتحمن!حنةضسحاشةبعد2

الثسرقأخضاعكناشسمحاولههؤلاحقاءبهعحلأولوكمان،سلأصيالإأالعالم

الغوبية.ادَ،شولمجكميةالكتيسةهحبلمأ!

ش.د-خحاطططلىخمس!اشةبشط!رو!اقامثانحمسحهالض،سعهانحملقأثفأ؟،!قي

.،(!ل!ثوليكيئمدهبها!قوعمدتهم5!)13بمصرعام

نقلأ0791معا2!331!لسحلأمفجراصصرفي-؟!تصفإسماعميلى5سيد)1(

.أ33محا،اخبا!هاصرمحععن

الخحقيتىعلىالمجموحالتاربخبطريقسعيدبنعننغلا731صالسابقألرجح)3(

لحءا!3جوالتصديق

.اصقغاةواةالو،عننقلا731ممماالساب!ال!رجع31(

،!8المصريةأنحيسة(صلفموومحمد5دلا(



ةبقيا!احتلوهاحعِفعامياطدمدينةعلىءشوليكيجمطريركجعر!قاصتثما

)1!هفرنساس!كأقاسعلويممر

رسالياتالإصتقدهصين!ماعشروالتاسعششرامنالثاالقرنيقفيو

لمذهبها،القبطيةالثنيسةضضاعلأألمح!حأئلجمششعملت،صصرإلىالنصر؟نية

!اتريد.بعصلمحها!حققصشالتصأ!هذافي-ثداتألوأشلم

كاثسحسسيحرةتحتوقعتحشِ!األقطيةا!لًنيسةأنيتف!حهذأمن

حتواءالا"ولةصحاوةبادوالا!هادالأمذثاعانتفانهاأخرىنصرانية

8والسيطرة

صنقوناعتحرأد!معةسماحتهشعيتىفيضلتالذكهم4!ىوالإفي،ظلأصا

الغتىح!لسوا!انقكمارىإخواسصهممنمأوجدتهصتهشجدقإشهالمالزمان

إس!!ىهأبعدافتحأمأ!س!مي17ء

الرحهآةالحد4هذط،لالصمليحنمنالمحابطيةألفيسةتوجدلق!

الوجهعلىممارستحهافيةأالعبادفيالحويةأنعسطمونل!ثمشركففدءحوالتسا

فسي.الحريئانسملمونلهمتركو،ونهي!ممدكلااتاوالمعتغد،سروضونهالذى

ل!اشفاقيالمسلصينمح!اشتركوا،بأنغس!ملخاصهشوعه!اوممارسة،اليعملا

-35313)!6الغضبخريف*هيكلمحعدحسثين11!

-:اقسهمكهذأمنالتانيأظرالمبحث)2(



أئعا

ائحا

سواء

)1(

-2!-

صر!ف!حتىةأنحد4هدلط!صاطوجوهـا!6صاو،داقيشصؤونإرةيا!!مة

المؤخونيسجلولم،الحسخيى!ساحتهماكعدعلىخيوشاهدإلأضر

)1(هتذكراخحصهالىحادممةأىيخرهممىأمالعسلصشعنكاشوا

الحليمالبحثكريغ!رويوسأسقفَا،فباسن"دلمعأجرىتحقيقفي

قبساْ!الأ!رصوركإصطفانوسلىشِا،ال!!دكسرش!بنالأماور(لأوسثل

أعشف،ب!رنحينبةأ،أ!اشغةثمِلىوشهشحاوالغسبر!سوم،ثؤجك،1.ل!

حةعابمغةكيرالمسلحةالا"قلإتجحيعمححفسحاوآسلاالاالةيسعد"ث!لا

الأسنواجد،آا،سرظع!فيألمحصارىوأن،حاصةبصفهأفصاهـى.وصع

(لدع!:ظضر51وعرضحهاوسالهادببغفيوالحرمةوالعدل!وألا"صان

يو.3931الا!،لى!!يح9دبهدالمصرممة

شحوبحفىةشنو!ابىباالقبط!يةللكنيسةالحاليأئمبِخىآاتحرفكما

يكتهونالإسلاصيةالممّمريعةحثمفيظلىقباطالأنأ2ثالأهراملعريدةله

حكيسمنةحينماالماضيفيكذلك*نوالقدو،ْوأثعرأضاحالاأسعد

الا-لامبقأنهنوأ!ف!د،ال!معيةالقوانينوأنتقد،هوال!عماشدالشمريعة

بقواشسسيننرضىولابالتهوانينالحجلوجمةنرضىكميف:فالوالتهوعد

.مسثرالا

.م91ير5لم6/3دعدمهراا،قيجريف:اتظر
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-:والكناشالأخرىالقخيهَاالكنيسةثالرأبحالبحث

الأخرىادنحرأنيةالكنائحسمعالمحبطمِة(دكني!حةعلأفةا،!ما!كاَإلىقبلت

هدهصولدعىالحدتحهإلىالاشارةشحدر،قرونةعدمقسصرهـخلتالخى

القي!طيةالكنيسةحتواهلابذلخهاالتىوالجحهوروأهدإفها،هصرالكناش

"،هبثامذإلىكححها

الكاشوليكية-انحيسة

التاسع.ئومسحملةزمنصرضلتلىأنالكا"!لمجكيةإلىأل!مادربعصتشير

)1!.أدضلمهاصنأشلىهمالغرنسيه!ثاقأ!جما"،أن،م!12)9عامعلي!ثا

فيرصمستحنحظالتهمح!!فىافطاشفةهدءضاأخؤالزمئ-تفنرةوبحد

جنربمعااتجهواثم،شسكناضمىتأنشأثآ،خمصمافي!هايوًادم!666سف!

؟7+فشلوالكضهموالحبصتمهإلىالوصولحاولواو

لسميحيسسةاارسلمدأأضورهبنةمصروصلتعتمرأضأسعأالقرنخلالو

نببسسون،إرسالية+(!بملصااالرايهماشاراهباو،!بةاتبناوهبنةو،الغريبر!!

الح(.لفرن!م!حةا

.3ول!صصرفىنحيايةالأالكنيسة-تاربخسلاصةشجيبأديب11(

.92صالسابقالمرجح،1

ء36،33!االسمايقلمرجما21(

.ألح!9ألعوجميانوطنفيالتمصرىالنشاطفملمصعاعلي+ابر(هي!ع!يث!ةد)5(

الطبع8شحت



-:البروت!ستانت!ي!الكنيسة

-:الائريكةرسأليةالإ-أ

تخئمكمِلطتمر،أم!"؟معاسصيامنمصوإلىأمريكيةإرساليةولأوصلت

ه)أ!المفلوبالنصابينغؤأنيعد0861معأإلمحتمي!خيةلشحنيسةءحعحأولا

-:شحليؤيةالإهـساليةالإ-ب

سسنقترهوعمل!4م1815حاءالإرسالحة5هدْوصولى%ولىءن

)12.ضاطوالأصىالعسلمينةيددالض!،مةالسقاثتيجةمصرمنخوجتثآ،الزش

سمَعص!ارالاعنايةشلحقهآبنشارو1؟88معا.أخركطمرةرساليةالا"تاطذهجا

(+"وححا!ته

شنصيرهومحاولة!رفىالتنصر!ةسارسالمجاوا!الكنفائسهدفءق

ب!حفرضا!طيةأ!يسةإلىا/تجهوامن!ه!مصغاومةوجدوأصيناو!نهم،أثسماين

تنصيرالحسلحين،علىبحها،والا!شعأنهّاحتوائها

فأنشئت،حتوأش!هالااالصطيةبالكت!يمةخاصشاعنايةرسالياا!5هذولتأ

معحنللهنجمرو،إلمناشءإنشاإلىإضافة،لجممياصتواتوالكماأرسالمد

القصية.ا!فيسةأتباعأمخرتأقىص!الأ

-ء!،53صصصرفينجياليةألاالثنيسة-شاربخسسلأمةصعبأنحيبأت11(

.،331-361محما"ساجئموجح-عكاشههصم(بر)+د)3(

اطساهـفيماطوالأ-وا!سحلموتالبشرىطار!واكظر+،االسايقالرجع31(

.33؟محماإلوطنيةالوحدة
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الإوسالمجأضاهذهإلىالصطيةالكفيسةأتبأعمنادأعدشحولإلىلكذىأد

محا-ءكا- القطمةالكنيسةسحنالعلاقةعسوشنهنتج+- -.!س!همسرصهمو

)(لمءشساتا،هذو

-؟برحلصينبينسه!اا،ا!لاقةههدصرت

هذافى،سهاالاعترافموحمدأالغرسةا،رسالمحاتوتةمقاموصحلةةأولا

.الخرنهذامئألمحعقدالثانيحشالإرسالياتومعودبدأيةمن

بعد!صنبدأاهذو،المطمينضدبينصهماالشعاشنمرحلة:الثانر!ا

هذأهيوصناحشالقرن1هذسقا!عقدالثاشي

3!قدقبأرو3لأاجانبمنوالسفاومة(فو!!جانبوهووإسا21لاةالجانبعنصأأ

ألْكنيع!(ضضاعالدسليبيةلحروببعدعصرارومأبا-،أتولحاحينماذاحدعُا

سنرسوأأبمالكقفى،عاليهاروماجمسلط!عضافلاارهاعدىجب!واءالقبطية

،وبلعغيثرا!"!اروحيتالحعيدفيو!لهم8.0مصرإلىنالغرنسيس!رممبأن

أل!شوليكية؟لتعمماروماإلىيرسلوشصه!وطخالبا!أشه!؟ضوايمسونالأعربهم

وصمطردونألمحونسبشع!كنأشحلرفاستولوأألحركةههدومو!قاقباطالأأنإلا

ليأحؤ!!3ءعاثوليكيةال!نىإكسلا!رثوذأ،"صاطامنلصنحولينالىعدبنغْ)1(

الجر،شستانتيةإلىاصتحولينأجم!مافعانفسأحصاشيةفيو،شخ!!ول-5؟لمر-

فغالاخنبيالتعلصآتارب-تم-سلاصةجرجسانظر.لششحى9.!ر63حماني

.6يم-63!1،02!الغرنينخ!لىصر



مشها.)1(

الذى!ر!افامنيؤأن!مىىعهدألبالريركوفي،الز!نمنفزةبعدثحم

هسذأر!ماعلىعرض!صتألمحيسهَ!م9136عامفيالقبطيةالكضيسهّبابويةتولى

نأإ،،!وصاكنيسةإلىقباروالاكتيسة3وانضما،معهال!صالحةألمجطريرك

-يهمحابقباروالأسنثجاراللأهوشيينأحدكلفالدعوةتلكوفنى"المححريرلًا

جاا!صافج!اء،شحالىالأدعؤعلىيالوفضفيهيردصصاب-باعدادالأ!ح

(7ء"الروحماالعرضمنوالت!سكموأالسخريةالعنفأنؤعأقسىعلى

صسععلأقت!همعنأما5روعاوثتيمسةقياطألاجمينالعلأقةعت!ذأ

ب:قيكالآن3ق!د،تبروتسقاشتيهمّيةاترسالياالأ

اصانيادي!تري!رر"سالبطويرلاآصدرهاالشالحر!انقرارات:-الإ"ولى

مبا!الاحمىبثمستملمنو"مو!نالا5سلحنضدالبر(اول1862-35)

المجا!ءللطريركيةالأقباطمدوسهطلبةحدتخابينلى4الشاجرأتيأيضا،

،،(ال!كىعندمدخ!نتاوقتئتهَالحىْالا"صريك!ببنصدرسةطابةوجمين،

الكتميسسةعلىالنزولىالبروتستانحتاعلىتطأولىحيتأسيوطفى"-افانية

36.،ء3!الوصنمِةأطا!الوحدةقبا!فيوالأالسصلحون/البشرىطارقا!(

خلألاحصرقىالاجنبىالتعلصِمشار-!3:سلامةجرجس.دعنصقلأ

36".؟825ص.+3د91الفزشين

"3؟!أالم!ماجمقالمرجع)3(

.أع6!أ!لقرنف!رلمح!1مصرفيا.لقبطىلمالبجتمعلى+رياكأسصيالى31(



15،11الدسيةالحعص)ألا"يخوناضأوأحراق4لها!جاسنصنزلاسيلاالقبطية

حطسةعسن!1331-أ34")(الخامسكيرلسأأالطرسصكعهدفيو

أه!ابد،الصعيدإئىبرحله!م873مآعاقاحيث2رسالمجاتالأ"هذضدعنيفة

سنالقساوسةشجريدأحدقررو5الا"تجا!السئ!ولينج!معحيئة،بأسيورو

سةمنصدرتخجبعدأننحيستهفيعةلشدبألا!حيه!سححا!الكنسيسركزه

)2(ها!"صرمكهرسالمِةاللاهو!نجا!

أتباخا!نيسةعلىكسياتاصرماأيضاأسيوولفيرالمجطريركأصدثما

رساليةا،مدرسهق!دطأصبثدوأخع!متإج!أيولىإأسيو!ردكاشم"نجنيليةالا

"ا.هناكمريكيةألأ

حجونو(لع!صو!ير!تاولبمولصريرالأالقنص!لمنسحاولةجوشاوقد

!أعسقواآبسعدقثاعالبفريركأ!سسالخاجمرلس"بالمجحئريرلهشهحالغاحين

هيكايت!هموأن"صريكيينالأالمنحرير؟لاأعصاعشالصميسةالكنيصهةسلطات

ر)3جاألماقو":لىقاولكقمن*كيرلس!أالبطريركفانغعلى،التوراةقعلصم

!اجهفىلسأإنناء.مريكأأشوجدأنقبل!ليضاإنأق!اة8..صصرإلى

+أع6!91الترقخلالأنقطيالحجتمعلمشصيأل!يا!5د)11

361.صفي!صرالشسية/تاوبخسعيدإصضاعيل،.علي،أححدس!عدمرسي)3أ

02،أ!القرفيئضلالىمصرفيجحيالإلتعلي!21لمتاربخجوجممى-رحةاما،

ء8؟2!



)1(.دْصن!كمأفضلالتصاةنعرف)شنا-"لعيمونناأليهم

ألكتاشسمنىوجهفيقفؤو،ألابطسِة)اكقيسةبصأرلمح!أنضفحهذاس

شمإليهمأشبادكلأضمومحانيسشهمحتوأءأشريدوالر4الغربمنالمافدة

!كارصحد!في2يتعلمعنضدالفسيةالحرومأصدرضاالمحتطمِةالكنيسةأن

لمحهـبحهم+يقرأ،أ4ععهممليتعاوأإلييمينضيوآشالمإرسالاا،هنه

لنشسا+روالأقاصجانبسنالععارصسةهذهصن*بحضااطسنوس!فوف

هذاومواقاالا"صا!البطاركمةأئوكيف،الضنهصيريةترسالمِاالإ،هذ

هرسالياتالأههدارسررلصقا!حةلك!با!الا!قبا!الدعوة،،وجهواا!صأ!

لوقتاذلئأفيإسعهاحيليو!الخد-أعالمكريةابالسلطاتالبطرصرركوأستعانة

)2!،الارساثياصاههذفحو

وشاب!عيحها،،ليات!هااوأرالكناسس،هذأن)لمحنبطيةأنحيسةاحتبرتقدو

تعالصِمايخسةهعنوخارجينصهر!قينقباصالأصنإليهاينضمصنو

ءونالتعا:نىالثنبالبا

؟ارسالمحياتمهاالكناشس،هذلينقواقاقعافىنجانسبوهوالثانيالجانبأصا

ءالقسرنهذأمنالعقدالثاثيحواليمنذبدأفقد،الصطيةانكنيسةمع

فعلأكاي!أ؟.؟رجب؟عددارهاكصجطه-ال!فشالعز-شعبدبرد+د)1(

يلأذحث!!عغْ،للأ.ئأ.+لآفىْغ9ي!تا!ل!يم،3+ذ5لأحه!ح!!ول5!،!ل!5عن

هـ،!ض!ا-أ؟51(تأ.كط.س؟63)عكل6413"-471ء

نقلأعن:ح72ممأالوطنيةةطارالوحدفيْا!اصالالأ/المسلمونالبشرىطارقا

كلا!4+"ول+!353!!ولل!+طع+?!667هـ53!ك!ك!كأ+ت+؟3كه-ل!،عح115
13و،187،؟وأء!-ا-
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وءشت"ألعسلعيئ4تجاالا"قبارونياشاسؤشحهرالفترة*ه!جمدتأبدحيث

ال!س)1(3يعقوبالمعلمأيامفىِ"لخهفهلق!ب!أشاشحا،أ،هذأ!جذ

فبرايسر13قم!قي"يطرسكاليوكذلثه،(هالسملعينضدالمحون!ممياينمعتصاون

يه!ف*الشطئغسعطى،وتبصهمجمالاسضممارا،شحل!يزكلة(رتبطىالمدأم!301عا

اممهالدألا"حداثعنالسئولةهيئشجاهال!كان!عناصوهذاقدو!باشاسليمان

"ا.ويخرهام1،1+معاثتحدلىا

شحلحهقدأفرادهمعظم،لأنتحاهالاأهذالغرس(لاستحما!شحعوقد

كطقتصادالاارتباط!لىااضاف!،الفربضةألدعحّارةماقائهلالمووءالغربفي

با،صم!عمار.جصماعىشالا

وباقالمحيصاطالأشهاحلطضعف،!ربنحؤالجديداقحولىلمحهذاكتيجة

انصويية4تلمحالرسأالاوممممكلكنااضدصليمشحاصضأ

مصروأن،صرعلىرفلا:ءقومالحسلميىأنورقاالأحنغيماسفيأشارالغربانشبم

الصعلمين.العربالفزاةوأيطردأنمحاووالأعلىوأن،قبطيةأركماشصواشية

أ!ء!همهمخمراودتوأضذ،)لم!"قباصأجمينرواجاكجراالؤثوةهفتاهذقدلاو

انحيسةمعقبدألأنالصريقممهداخرىالأرسالياتتأ!وجد،،فلتحغيقها

الفرقة،،ئبذالتعاونء.منةجديدصغصةالقببطية

ضدوشهحميدالمجفي،الحهدف،ووحْدةالمحفاهمئحو4شجاوألا

ال!تبالهلال!ئىمصألهذنتيجةو،بين!آلفوقةواوةألىالحدبد3لم!معلمينا

متيممطسةقفيةأسرةصن)7لح5سنةسل!جمطقرببةموأليدعنيعقوبالمعلم111

:اكظرْ.الغونسيةوشعلم،القبطيةالكتاتيبفيمممايحهاضقي،وإ!الى

.!"صالمصريةوالقوميةالسسيحيون.ويا!زاهو.د

،51!المحمرجمةألقوميآالم!ميحيون.!اهرريا!"أنظرله1أ1

.55!كاأانممابسق.صانظوالحر!ءلاأ



..ه+.للكنيسةال!سا!م!يأفالهدف"الأنجطي!كيةلل!تيةعامبيانفيجا"ققاله

صن!هاأتباعتوداستقطابلاالكتيسهَوأن،كيراننصارىصرهوتانصيرا!م!حلانفي

شتصا"(لائغسهصنيأنسمنو4أ!خرىنجيايةالاالكناصسأو،ا!طيةإلمميسة

فيا!نشرحالكتيس!لكنو،ترحيبكلىفسيجدش!ةشجيليطالإللمنيسةالروحيةللحياة

وتقديم،إليهمانصداقةلتمديدتسعى،لكنهأ،ص!صاالا!قيارو!لا"كعب

والوحدةال!اونلتقيقجأهدةتحهلىأيضاالوقتنفسى،في،أنمعمنةاالخدمات

)1!،"صرفيالكناشجسيحبين

سهذءال!يةالكعيسةفيينالدلى!جاأحدلوقاإبراههِمالقسقدنأدىو

الوقتيأن+:قال،.(أ،5!-!لألح6يهممابافاني!اجاياا(عهدفي،ال!كاصرة

شسثفا(لنهث!فيالمختبغةال!ميحيةاللوائفكسوسيتبادللا!نحانقد

31(،!المبع!ب!م

ألىتهدفالنق!اليقظةمحلة!قسيسابعدترسيمهلوقاوقدأصدرأبراه!آ

ذكرو2تمهحاعقيدالا"قبا!بمقاربواقناع"!القبحتيةالإعسغغيهالكنيستينبيناخقريبا

ام!("الأسقفميهالصنيسةالىالمحبطيةا!يسةخمنتةالسستحهدفةا!غايةأن

الحنأشسامنمعتلينممصرفبخسا!!ىاححهِانمؤشرفيعخدأم!12معاوفي

ءأع!صا!ربيأشرطن!يالنمثماصال!تحير!ى/صعالمعلي!فةعح!إبوأهجم.د)أ!

أ!بح،شصت

،؟32صالهصن!ةاطأرالوحدةشألا"قا!فياالمسمطعونلمالبشرى-أطارقلإ!

،ح33!،السابق11.لموجعا؟(



تنمسيرننالكتائسجمهودتوحييدصح!3الم!شرقشناو،والحمرقية،الضيية

العطصين.

ىأأنالعاضوسِيقأحدحطلاقدو3اثهـحاني؟هنالغبطيةالمخيسة!ضومكلن

)نصطيهَالكشيمعمةمنجدي!ضاركةوندمصرفىافصرأنيةالوحدةلتحتهيقجهد

)1(.و.لحهيلاجدعون

لخبطيةالكنيسةاشاركات1،؟3معاالعأليلكناش!صامجل!س"أن!ضىأنبحدو

القطيةالكيسةالتالث*طريوكضودةاجابا"اوقيقدو*خيرةاجتعاعاتهالأفى

رومأفينالغاتي!علىعرثه!الجمالس!بول!المجاباصحصثحرءاعلانا،)133!عا

ثلالكنأشبجنالوحدةبتحةليقالمشسّركعناهتحاصه!امعافيهيعر9عان،وقتها

أ3!0،نيةلنصراا

اصمشأكهاالأخرى،الكناشسألمحبتلي!الكيسةبيىاشققاربعلىليدمحاو

اجتماعاشههجصمحمححصَرالكنيسة،بثينمِاشير!يفيومقر4إفريقيأكئأشى!جل!نفي

ألقبطمةا!كت!سهَوجمينبينهمافيساالتصرأنيةرسالياتالاأ،جد!لماسبقوشأثيدا

سوحدجصاعبىقداساقا!ةحن!وجما!ؤ"بانقاهوةوسغؤ8أنزصالةسوحدةعايس!

4!توحيدالتناهمداشرةلتالسيعالط!أخاعن!ائغةتايعةكاتدرائيةفيسنويايتام

يا(.!صرللفصاوكلةفيلهنةنحمتباشاعألغطاا

.6!لأ6691يسبحرد-الطليعةسجلة-سلعيحانولبم+د)1(

"36!.الففب-خر!أهينىصححدحسنين،(

515!،1العربيال!عا-لمفيالنشاطالتصرافي-صعالمعليلثمةع!إبراط!م.د+(

المطيم8تحت



الاءولالغصسحل

فكرهسا

العقاشد.برانبطفىفكرها:الا"ولالبصث

الشعائر.صأشبفىفكرهـأ:الثأنىالمبص!ا

الرشصيم.جانبفىف!رها:الثالثالحبصضا



)35(

صافبفكزفى،مشعدد!فكريةجواشباالقبحيةالكميس!فى

المدعرةال!فصير"باشبقىوفكرأالقمعاشرحآنبوفكرفى،ةالعقيد

أ،!خوكطر)نيةالنع!الكناشمىفيهتتفقماالفثريةالحوانبهذهشصن

كلئيسةكل!فيهتختة!االشبعالحوانبوصئيا!انقحخيةالكنيسةمع

فيحا!لاختلافاهتيصلىوقد،وال!طبيقالصعارسةحيثمنالا"صركطمع

علبىالقأألا"خرىالكئيسةثنيم!ةككتصمركْيهحدْإلىالكثاكسجمين

.أوالرسط)السمبحلحاليم)صفالفةمذهبهاكير

،منيالسمناقمفةالغكريةالجو(نبهذءعنساالحدوسيتفمن

متمدرعن"العمااوأقوال،حف!صيبموأفْوألىْالنعح!اوكطكتبتفيدبن

.أيفاللاقفىسلامالارأممطمع!الجوانب!هث

لاءولالمىشاا

العقيدإقيج!انبفىقكوهـأ

أثزشسةالا"ركا!علىةالعقيدبانبفىانق!بيطعهال!صيسصةفكريقوآ

أو،:!يدة(الشليت:

ييئصرض!أتفاقأوهر6النصرإنيةالعقمِدةأرءنأهـ3مناق!تليث

4هـآعندالإصعأن4لصصوشرط"-ألا"!رلىالث!رأمَيةالكثاصس

بحن،فىا4بلآاهو:لشليثوا



(1).سالقدلروا

فىوطىأ"3آ32!سنةشيقيةصبمعقىالسمبح!أليهععتبهدةأقرت

،6براصدبربنوصن:ال!حؤ!موهذارعئصدىالتايرلمححانقان!ون

ال!مولودالوص!دالله)بنالمسبخيسوموأحدوبربء،هالكلفأب!

!7)-..ءألهصنإله،أ!ةبجوهررخا،ألا-بصن

.تالا!والقسطنطينيةمصصعفىالقدسالر-تأليهةعيدأقرسّأثصا

علىالمؤتحراهتفىمعونالمحتأضافوقد،مالمهـ3سند!دالذى

المحي،الرب،سوالتهلهبالر-وثؤمن!ء!ارةنيقعهةصؤتمرحاضون

النارو!قوممجدلهمسجودوا،بنا!بمعهوىالف!الآستمنالمنبثتى

-.،3أوء،*.ياي!نبعأء

جمصدهة"التهأبتوأ"نه،الصصعبحألوهيةسطى؟لنصارىأسحتلىل

اللهعند!توالكمة،الكيه!ن"البدفىمث!يهـ)ْا،!ناجبلصئشمحومحما

(؟)!ء.8الثهالكحةو!ن

الدأأوأباا،"!دأ،فنوميدعور-رعحيآعلى-اللهأكان!يموشمصى!!)

الر3حالث)شخاألا!قنهحمىويت،أمولبمدهأوابناالفانىالأقنومويدعًى

-،تحنولىزكىإئظر-أ،برع!تصارزعص!آعلى!هرءالمحدحما

34لأص!صأ،!حباروتإربخحوسيعة

ثحنولىهزكى!4؟41لح)3صالكنسيالثمحمجى!م-ثسابمميئاحئا131

8(147)ءسا؟حميى

131

)؟(

)6؟13!حنايناكى؟ب

6؟أكا3:6!أثأموصنا

ه13:،8:56

3:21لوقا5031آولتها

)صشنهودهذثى

ع33:3،

(عط!143

34،،3"ءثث!022

أه!3-صد!م!سا



)3!(

11)شالتهابنحوالسمبيسوعأنمنأوأنا"الخيبهسأسخثكميشقول

فأصاب،أشااشهـكولوتامنوأت!م(ألمحثص!أْكأ)ل!ملى!ا"أ!كيأ"وصأ

!031!اح!االلهابنالصسب!هوأنعتاقالبطوشسم!أث

لا!!ا!سشفى-اءفقدالتدسالو!حالوهي!علىلال!ماس!داصا

(3)

القدكماالر-م!تهو!!ريمفىا"ى!قيبرأ(الممم!بحأت)بهحبلالذكط

منوأما،لهيغغرالأن!مصأنابنعلى!طمةقا!!ومن*أيف!صشفىوصا"

(4).+الإتيفىولاالعالمهذافىل!لهيفغوافىساالقفاد-علىقال

ال!ث!يت.أؤعفمناقشىة

انسلام!عليهعيسىأنإشباصافىةيدمح!نصوى!إ،ناجيلفىرردضا-

،ائه،،لسئطيسركانوأته،إشسانوابنأنمم!أنشآشهلماللهمنلمشول

أتهعلىثدلأدفًامووالاعمىغيرذلىكإلىويثصربوياكونيعحن!رعحومكانا

مآقأفي

رحد،وحماد!هعزرصلىاللهتوحيدإلىقوصهدعاوقد

صعبد"هر-رىإلِا"تحهـمبدإل!كللرب؟مت!ب،"نه!

حاء،!ى

!5(

أ)(

)02(

)3(

)ع(

،؟:أالفكيةثورنثوس،)86:،3لأث8الرس!لأعصال

3:11فيليبيم

أ:03ادهـسلأعحال16-ا،:16-تى

"-7:أمتر

3:28موق!و253؟لوقا38-91أيضأأصنرمتى2):33مغى

301؟الا!ولىكوونثوس53الرسلىلأت!16أع،يوحنا93

ا!،6)!):مشأء:حخماأ.إه



(38)

إطعرائيل،يااعصمعهىالوصهاياكلاو!!إنيمسوحفاهـأيه*صركسفىو-ا"

الحصاةهى4وهذ!لوحتافىوصاء11)!..واحدوبالهنماالوبا

الذى"االمسبحفىيسح(ثشصلىالهـحقي!ىأ،لهأنناي!هـفولأأنالا!كدممة

رلكمك!"اللهمنإليهيوحىإضمانأنهيوحنافىو!إء(3)!أرسلته

سم!هصالذلىبالحقكل!مكمقدإنسىانوأنما،تق!لونيأنهـطلبونألان

131
اجمنباء!صسفىصا"وشرب!واكلهعيسىإشسانيةرعن"اث!

(؟ْ!أ.".وشريبأكو!إنسصاتهوذأكيغيلوت،ويشربيأكلأ!شسان

هوصم!ينةتلىدهالائا!؟خدوفى!ألا"نابيلتقوليناملامالس!علمطن5كصا

-صشفيعافأقلعوا،ائبرجرةع!ِإلىلنعبر:ل!مفثتال؟5وتلإميذ

فىوصارو)،ساءمملأوتليمتوأ،يدالبحيرةفىلل!وِربحفنزك،كامي!يرشن

!نهلىلا."أْأشنامعلميامحلميالحاسليئوأيغطي،إليهصو)فتف،خ!!

ةلباصبا"شديلى!نص!اركى؟نأوا*ق!ويحزنيتألمال!سبحكانك!ا

.)6!!أ!"رخماعلىثائرلةدمكغطر)ترعرفوط

اللهصكد!أنهاسصلامعليهعيسىإنممانيدعلىألا"ناجيلمىوالا"دلة

-الح!ناصفيفىحتمرهـاريححمحبجداكئيرةورسوله

12:!3)1(-قِس

يد2:!ألوقاوإشظر3:!3يوصنا(13

6:لحأ،3أ!3،"-.؟إسوحنا)3

أ:؟2غيرصنا

3:؟3وانفرلوقاأ:!أأ-تي(الح

3-د8،13ص4؟3-8+37لوقا151

لح:ح؟آلوقا(61

31:ا)متى

:35-.،صقسلح



!3!(

أخبرفقداللهونلىصنعبادت،نوب!له،الصسبحتأئمِهبطوتعنأما

و!ءممحلح!وترباررلايعبدوشنى!مرقسفىبرأء،ذدلئهمحنالسص،معليه

الناس!لىبتقبو!تحسكون4اللهوصي!تر؟صملا"نكمالناسرهـاياهىاليمتمى

خاطىفةذئاببينكم!ضلىسيدهـابىذبعدأنهاهدتأعلمنىلأأْأينحىأءوجصا

ليصذبوا!ل!سمةباصو!يتثنعونا!رصاسيقومأنتآومنك!،ال!جميةعلىئشصفقلا

(013"حدمءوراميذلتا3ا

ضبتضهاصصةفر!وعلىلباولاللهحتىفىوأثحا!لا!بشريةصغةالنبرة-2

هناكأتليلبد3.!)الحقي!ةوليمسأنمبازبح!س!يريدن6فإنهالمسبحإلى!

يكزنونحسالتوالاالخيرفعلرأصمإنا!تا،م!علىأحليتأْخرىنصو!!

بم.السعوأعكْنالذىابيئمابنا"لت!ونوالكي.ر".،السمموأ!شا.فىألذى)بييهـمابناء

وأما!فى).!305السعواتافىابذىأبانأ!.:ع!!ىت+مقويقولو!وأن

كصا()ٍلله4بنوو!قيغه،المسحأدوطيةحىقي!غهفيعتقدونا!فصاركط

ا-لنصارىوقالت،اثل!أبنعزيراليهود!اوقاله!دكحمنْذسبصانهاللهاخبر

)لم1(!،05اللهابنالحسبح

الححسوأبعنبعيدىالصحبحأل!وهيةلاشاشاناجيلالأععلىا،عتسادأن-3

ا،عَقاد)"نأبانحيحئا!ء؟!،محمْ+!ل!وف(ن!تبدكذاكدكحا

!1(

!3،

أ)3

أع(

)ء(

6()ج

*،*ه

ص!26؟2:3-37،35،33؟،لأةكىلمي،لأ3:صقس

92503:آ.الرسصكأعصات

الكري!عبد"لح؟مما2صألحق-اظ!أركماالهداللهر!صة.أنظر

!؟12،03!)!نبلجطوالإ!أةوأقيالقر6نفىالمسمبح:الشطيف

،أ:8يوحنما3!:!8لح5:5م!

؟65-لحلحة"د!ث؟!ى

ءتسشنجيل-!سيركلجوناويسلى2)-.ه:اكولوسي،3!:51أنظوصرقصر

ثيهآلهـسثبحسير9-613!"338جىالغكرالمسيحىحنا"الخا!رممطلشاربخ051

2!!."!ا!طالا"فهماروتاربحْموسرعةةثثتودزكى251صلأص،؟89ص

،-9ت+*11-



صسورةأن":يقول4نرأدكلذءناجيكا،كصابة!حبىالمحصيحبألوهية

الا"ناجيكم!سطرواحدبيسكتأنقبلتأعدوملا-محهامعالم!ثابكلىاالسسبح

الش!الصيتأفجزصقبة)العقلمةأفظسفةانتأ!صنهيالححعور!4هفىوأن

(11

أ،عالي!!عاسةتكونوت!دف!اشعة6رأؤ!أو؟نت،!سيطرةاكقإق!نتا

!نتالمسبرعبعدالئصرأشيةفىخلتأرال!تىال!ثليثعقيدةأن-؟

بحختلسحطت!مجالطى!رسوسصدينةفىنشأالذكط(2)برشسيدعل!!

والغربالغصرقنقافاضاععخم!نتىألذالبلداهدفىفتحلمأنموتنبأشا

(3!+ويخرهاواتريةورومانية،ويوناعية،وفارسيةيةطندىمىفيهتلتقى

بولهمرر.-!ساشلفى!كئرِمقوالرهـ(لقد-مسالمسبحكرتأليهقبراءمْقد.

لح!ا0الب!ا!مخظناإلىبخأب!ثالش

أقدمالنح!ارىصألمعشفوالشبولمصىبحهاجا"التىالتثليتةعغيدإن-5

فال!ثليت،حماالقدتالر-هيةبإلهٍوالقوق2المصبحبإلوهية(لقولىمنأوجولى

ادىألثتأفاضاتلك،بهمالعحيطةالثخافاتمنوهأخذ!ةو!يفأك!بد

فأصبحت،س!قدث!الرشاةجمارإلىهـ.،رنقلتيا،بول!سسميحيةعفىأشرعا

هـصهـيرالبمابينربخاحىةآأنصا4تسبأالاوأصبح،بيأمسلماالحقيقة5هتى

ضلواأنيدقبلجمهيؤض!نِ(كاتِ!التيبالمثالرشااض!بهأحماقرمبمقدبثالوشايمانالا

5)،ءالمسيحية

.131)!سلاموألانيةالنصرا-الط!طاوىعزتا!صد(11

!لقىوأنه،صعبزةب!ريقةالن!رانيةاعثنأ!إنهنخسهكنبولمس!يقه(3)

11-41:33غلاطب3-!!الرسىلىأععالط3،مباشرةالصسبحفيالنصر)نية

5(3)فيغر-كاا،"حمر!سوقبولمس-هولزنوجرئرف:اشضوأ!3)

632أفسس3:أغلالحية،5"؟ارو!يةأ؟:31التاثيةكورنثويىانحنسر(لحأ

4(1912!السيحية-أصبْشلبى(5)



)اط!أ

ألانصصرانعةسبغتادشالا"3فىطم!أشدة!ضتأالروثليثعقيدةأن-6

وعند،المحصريينصا"قدعنداسصاعدالتتليث؟نطفغد(ةيدىعصبقرون

ييى،ردلدوا،شتتروا(لصينيبتوا،شوريين،وا،ا!رحمار،لهنيدا

والحكمميكيين4،قمِانوصالافىالجزأئروش!ن4رثأفصينهـكن!شالإ

لفينيقيين4وا،يينلفلتوا،نييئ!الروصا،نيينالجرناوا،البابليين2و

(1.)الوثنيةمنأ!"مممويخر!

العشوالوصاياأودفىص!3النمكمارىيقدهـهالذقالقديمال!-ان-3

12.)وثفرف!كانهغيراعهادةأنأخرى3تأصاوفى

المس!حجمعدق!تةلعدظاهـو.الصعالهـم!نإليهوالدجكوةايوحيدان-!لم

ومنينالموحدطمنأم037سئةولد)6ريوسكازفقد"الس!معلي!

س!ماوياللهالحسبجلِكونأنوأنكر،وأن!رانتثليثءضيدالتكلإلىعاةالد

(؟و!ل)عزاللهةبارادملتت2سنمخلوقاالس!حن!وقال،أزلىأتهأو

)1(

!3(

)صم(

النح!وانيةالديانم!فىالوثنيةالعقاشد-اضنيرا!اهـر!صمدانظر

سغهومالصحبحفى-ناعصفحفنىيناللىصاموانظر32-؟3جما

(!كا؟-أسب!6ممامعاصر

بأن!دونيسياوباليآوالهندوسوالهندأندونيسياوثاياتعنأينحاوأنظس

الان!حلام!قبلالعألمفىي!ئىألصالتفكجر-رصاشاْكاثىأوأتخانظر

شلبى+ر؟وفوخليقئرشرصحةحرمحا!؟!5،،9لحا

لأ:8لثنيةا،ا؟:43،؟ة3-لشروجا:نظرا

(915-أ.!)حماأصالا"قباروتأربخصوسهصعة8شفهـدةزكىاشخر



)7؟،(

بمل!ءدحاتحهاأوال!هويفئلم،اد!وحيدهفا!تى6ريوس!وعبإن-9

كاقسرقسأنالعسيحيةرالم!أدكروتق،المميحيةمقديم!قدهى

(1)هالمسبحأ"لوهيةينكر

سلو"إنساتأنهوقالى،إله!اأالسمط!حيلؤزاأنأشكو(3نستلوهـ1أنكلماا-"

!3)+والنحمةبالبركة

،القدسالر-لاهوشاسنكرىمن!؟أم!ونيي!؟نفقدوأيضاأ-أ

()ْ.منهمأسىلكنه،الملأئكةصنوملكسفلوق!اهربلأقيومليسوأنه

باطلةالنعكاركتيم!ده!أأقىالتثليثؤعقيدأننؤصنكحسلميىاذناأ-2

كغرالديىنت!2!تطلورخال،كفر.الاكأقالى)2أدا.ه!أخجرسبصافحيث

61!

كغرلقداسسبصأنهوقال.(ء.صريمينالصسبحهوأنلطا!(كالوا

!3)!.،.احدهإله!!إلإْمنوصاتيمثةثالخطاللهإتقا!راينالد

مثبرالقرشنالمسيحيينمنينالموحدطاكغة-أليهابعبدأصسدأتط(1)

ص!(.أص

القنعطنطينيهّكرسىواعظى4ائرابعالقرنمنألا"خجرالريمفىوكنسطور(3)

العرحديحنعقاشد-(لا!رويريو!م!فحسخىأنظر،ملح38سنة

34!)!صالسيحيين

.(-63)ء16)مماثصنردةإنظرثر5س)13

!الحرب-3،3سحة!لقسطغتلبجيةجم!!ير!كانالا"ريوس!آم!ونير!مى(4)

.إ)97)!السابتى

.11.")كفىشنودة(فظرزكى)5(

مم!(5-21المائدة61(

)133.الصاشدة)3(



و!حالىصمبحانهاللهرسلمئرسرلىك!حلمينَسظرتافىدسصيح4أنأ-3

لىتصقالالمشرأيةلحهداللهأرسل!آالذينالرسلسلسملةمئ،واحد

كاناصدجقهوأمه4الرسلقبلى"مئخنتقدرسحولألامريمبنالمسيىح!ا)

11)

أ*?الصاماءياع!لأن

رى2اضكمااصِعلياوالتى،عنياأخبرالطهالشالمنمبحخلقمحبزةإيئأ-؟

منأعظم6دمخلقفمعجزة،نود+أمنالاؤلىهىليستلقألييهحبة

وصوأء،أنثىكرو،عّعرنمئلخق6لىملأن،الصمبحخلتىص!ز

قسسسا!،ذكروندأنتى!نخلىوالمسبح،أنمثىونذكرلىحنخلقت

!تلهقاىثترابنهاخلقهم7دكحثلاللهحندعيس!مثلىإن)تعالى

(3!
إثلىلم6ل!نةالعبادألله-مسق!ص!ثكرأحدطفالئأ!نفلر!نلا--

ذلث،عناللهورحالى"السمبحمنبذثك

أريصعبجدكفيرةوك!رقائديياالتثليثعقيدةبطلانعدىوالا"دلة

(3).بيأ-اروةأ!أ،صصرهـأ

:والكفارةالمتصسداعقيدة:ثانمِا

-تجسديحمثونععاثعالى-اللهأنالفعحارىالا"قبا!كعحائوايحتقد

الثالث،إليومفىموقاوتألموصلباءراافعذمريع!!نوولد،المسبحخْا

يسنسيدوأنهالس!صا"إشىمحمعدوأنه،ريتهوقم7دخطيئةجمنتكفيرالثوأ

هـمواسا6والإالاءحياء

.(31))6يةالتسصاءسو!ةوانظر(3د)ةالحاشد(1)

(!ه)عحرأت!ل121

الحقه-اظ!هارالسهندىاللهارحمةوأنظر؟ائسابثةألا-لاتأشحر131



التى!آ33!سن!نمِقيةصىمعكأعنصدىالذالإيحانقانونفىبرأء

اصم،وتأؤ%نسوتصسدانسحا"مننزقفلاعناأصقوصىالب!ث!ىرشحىأ-لنامن

الآجايصينوصلسعلى.هـ،السما،إلىوصعد،الثادصاأيومأفىوقاق

(1)!+-وا!"موأشاأ!"حيا"ينليدشاشيا!وسيأئى

:ا،"ناجي!!مننححوصعنىهداأ،يمانقاكونالنسارىجمنىوقد

رححلهـارصسداوانكلحة!-زجمهمحد!-الهصسبحتجسدىفعن

(2)+.*هـمبلىلياناورأبشِنا

وذرم!ه6رمخطعه!شذنيبهفركنصطب-زعس!ثمعلى-يس!حإنثم

لىأصمنساشاالم!مبحأنأبخىااْناهبمّهعاالاؤلكىإنيكمسلتفاشئى+

(3)*الكثدتحسصبخطايانا

لىوف،السلأكفأبأبا*الا"سواتي!نمن-زععه!على-،حام

("أ"ا،"عواتبينصنقاءانمهلتا،مهذهوقو!سريعاواذحبا

)1(

)2(

)3(

الح(

الكنسىال!ثصح!سموع!-ثحع!أبإلياحمأنم!حنا

)؟+أحنمابِ

يوحنا،:؟؟51:3،1الاءو!ىكرلرنثوحما

تمطسىأ؟:6،لح:لح،:3أغلأطيه

-5،هـ56:8ع2،35لحتسل!مية

8.:أ

أثكولوسى

28:ض!

!أ:

-؟

31ث5الثانيةكورنثوسألح

:"!الرهـلأعمال5-8

أ:03أفسس!ط

!ما)3؟،4؟(

3:17"--.!أ:)

2:3!،يما

أ.!563،-ا

الاء،لنكرنثو!أ



)45(

أنى(الحجدليةمويممضاطبما)!ثموحولى!السحأءألىوصعد

(1)4!وأليكموالحهىوأبيكمأبىأدىأصعد!

ينبل!ألابلأ"ن!الاْصاءوألا!مواتا-زعمهمعلى-ويدين

ل!سذا،"نهأيضأوصأ"31)"ل!ىبنالدينونةك!!أصىقدبلاأحد

لا!ننا5?والا!صراسشأأ،"صياْعلىيسودلكىوعالف!ا6وقامالمسعححسات

(3)!المسبحكرسىأمامنقفاسيفص!يعا

أ!وجو!-ينوئةوالدعةوالقياوالصلبالتجسد-عتقارالاه!اءت

(؟).السنيونجمسئاضاالنححرأنيةعلىالسإبمَةانوثنيهاتاصعحلمفى

ت!)رتغحتح!هيدبسعديؤمنونأليرابيسىالديىأصصابةنفخد

يحياالسماوىأبمولأصفاقفىمحمارحيثالسحاءالىحيااجسدالثالثماليي

-)!!الخلوتحياة

33-:223الرسلأكااْعصال+؟3لوقا1؟027يرصنا(1)

5023يوحنا(2)

33":"1101:أ؟لرعكة(س)

-303)صر!طووصأغثعأتيأالسميحية-حببنبرثمأرله:نظرا!؟)

لمذهبه،ا.ضصباكاشولمكفار!ن،القرنطذأجينب!يروئشا"فيولده

اللغاتابحضرسولى"النمرأنمةفى.ول!صق،يانالأدفىتخح!ص

فىالصسحعةتاريح:حفىأستانهر!ةراد!وصل،واللاتينيةكالعبرية

عدةوله،الحاصعةمْىعانالافلقسمرئيسادأصبحء؟ريس)باصص!

ء5،61)!أ(المزلفصهَمقد-السابقأنظرالمربم،-ءشأت

511،!6(!3صٍأ3سع6قاقنحو-أنظرأب!رالسقافأ15)



علىسابقةيانةدوهىإ-11الجبوببتر!ينالتأعمصابأنكحا

ر4،واتح!ابالمخلمماا!"وصفاد!وتءبعدالغنيحمرتألههبعةهـمعند-النكحراع!ية

السعا"إلىصممدفبأنهوالإيسان،الا"رضعلىللإلهخسديةَعحورق

31).س!جعبأنهعةقادوأ!

الهنههـدوالغرسوئذياضام!افمفىأيفاموجيرةةالحغيدهذهأنكصا

وخيرصم،لمحريينوا2لتبتوا،دلنيباوا،لمكس!حيكنينفىا،لصينيينرا

"فدابثرةقنفصممهموقدتبكمحدوتحدابنالملهأنيعتقدودتبحيعاهؤلا"

وصصد،الا"صواشابينسنقامصلبهبعدوأنه4الخطيئةمنالناحماعن

(إ)3ءا!-خر(ديومفى)!"موإشا!نسيدوأنه،.3!ت!ى!يذوأساالسحا"إلى

اممنثعارىأفأدشاالأصوأتجمينمنكهت!آأبناءقيامعنالوثنيونقالفكحا

أ!كهةأبناءأحدوصوبحالتهأه!يقولون!وكن!،تعا!االسسإحيسعضن

.هـمأع!قادبح!ىبواتحسدينالذ

هالررمان7لح!"كبير(صوبيض)ال!أ،وتيمعبضك!نوأيىالذهم111

1(.،لأً)حماأب(نظرأب!رالسماف)3!

النصرأنض!يانةالدفىالوثنيةالحقائد-اس!يرطأهـرمصصدانقر13)

(وأئظنصر6.467663"55،؟ه"8*366جمأ)

،36،33،55)!(لا"ديان!قارنةبزهرةأبموححد

كاوا؟سص،مالمصرأنية-ال!!ضأوىعزتصحم!وإثظر(61

ف!ىالحعبح-نا!فا!فئىينالدعتماموانظرأ!؟،!سأ)

.!93-66ث!دء57)!صرمطمخهوم



!43(

صأ"ماصعيتنافىالنح!ارىيزعسهكأالتالس!حصلبعنالاغقالىووا

سهِاء،ملعونالخض!بهعلىالمعلقأنالجديدألقدع!!والعهدالعهدىفى

العهد!ىصأ،ثعاالعخطىءا،نس!اتالخفهـبهعلىالمعلق)هتأكان

جثم،،"صارلمنةأنها!كلطالنم!لزعمىالت(لحسبحأم())يمالقله

وأي!كحا(2)يدالب!العمعدفىجىا"كماالنا!وشلعنةسنأفتداهـم!"ف

(3).الحواريينعقيدةمع-الصلب-الحقيدةههرفىتتنافى

ألا"ناجملكرتق،)شئمحارهـ،يعتقدهـأالشالصلبععلبأنكصا

نأسسورمل!هـمقالصرقم!رْفى-أ"،الححلبالج!ئآالرو،ميذفمىكمرنحعأن!أ

بطرشلهفقال،-.أالعحملبا!لةيصش)الليلةهذ،فىّنلححو5كلكم

إنكفكأقولالحق:كسعاصهفقال،ألسَكلافأضاالبميعثم!ك!إن

تج(إ-ساث!شاتحكرنى،!رتينالديكيثمبأنقبلالليلةهذهالميرآفى

صلبعن1،!ضاجع!لكرهـ4قىالضال!لام!ذمنالاثصفااْهذبانبألى

فقد،اص!مبحأالىالناسىأقربوعم-أر!النمك!زعمكصا-الحسبح

سبصأنسهانلهأنالأناجي!!ننحححومحماةعصفىالص،معلمهأخيرالمسصح

لرقافىجاه،1حغظةفعى،به!ساكافييسسهـشتهعوارلىسنيمسيصخله

كماإ)ْ+سص!وكلكىبكش!ى4ص!ىلوصيأشهكلقوب!نه!

؟3،3!:31-سفرالسية(11

..3-أ:-؟كلأطيآ(2)

ترصبمت11آ!،تصورهاصمثصأت+االسميحية-جييبيربرلث!اأنهـظر(3)

اتت..صح!محالحليقجمد

لح32:3لرقا35،،3ة36وأخظرعتى38-533ا؟مرق!أع)

ا+،ثلوقا151



ح!)8

عظسمالقاملليتمكانهذألا!ن!عطمصنهيكسرأ!مو4!صيص!ظاللهأت

(1)-?

،لا"!صلواكىالأ!يدسّصصري!شيأالصلأنوصعلو!!حف-ْلا

ورجليهلديهعظ)ممئعظمالمحمئوبعنلئكسرانافلابدأهـ"-!كأوأ"

بهمس!اكألاثماعض!أقيآعدوعئ،صس!بأنهادعاءهميودليلىالدأوهت

فأرسلنحوءسئ)بهـثهيتناجونالبمع)ئفريسيونسمع"يرحفأفىْص)"

زماناععكثمأ"ناي!سوعل!مفقاللي!صكوهأحاخمىالكهنةورؤسىا"الخريسيون

-،3-ءوصتىولاْستطلبونئر،،أرشمْىالذ!إدىأضيثمبعديسصيرا

2!؟)!،..!أ"دتىأأنأنتمرو!اتقلىلاأنا"أكونوحيخا

ففى،المسببحعدمىالهـقبشأصداضافىأخظفتألا"ناجيلإظثم

ععْمُر+ااإ*ثئهأخدأا!لتيح!سهصثىيدلىواااللت،بصييم11ادْإيتنكمهوبينناا!تة!6

ظ!مسلمأبالإغيهوذاي!ايسورء3لهفمّال،ليقبلهيسعسنفدنا،صهميتقد9

سااوخدالصندايهوقخذفا"يرضارشأيهّفىبيحا131!ننس!افيبئ

وسلاحومصاببحبشاعلهناثإلىوجا"والفريسيهنالححهغ!روسا"عفمن

الناصرسيس!حأصأبو،؟تطلبولىسل!ثملىوقا،عليهمأشىسابكلعالموهو

(عأ!محهموأقفطأيفاسحلصهايهرقرءن،هوأنا:لهمقال

)!أ!صنا

)13!وحنيا

)3!لوقا-

)؟(يوصنا

!أ

7

32:

18

365

س3-6؟آ

لاح،!لل؟

:3-أ

21-25

-6(لح؟أ:3



)1؟(

جمهالجهًيدليحرفالسبحقبَّلجههذأأنومرقسلوقأفغى

الصشولىهمعوأ!اويحهعذانغسهسل!لىالتهوالمسبحأن

يوصنافىبينحا،

زجممعكم-علىالحسبحصلبفىا،"ناجىيرواياتااختلافإلىإضافآ

إنساتاقيزوأثياوجرواخاضجونصموفيسا!مشفغى،الصلبأضاأصدرفى

!و!اصلفحرج+يوصناوفى(1)!صلعبهليحمل4فسشررسسطناسمه

بالحبراشيةلهويقالط،البمبممةحوضعلهيقالالدىا!مرضعإلىصلع!ه

ء!!أ)(13
الصليبصاملأنولوقاوعرقسى،مشفغى،2)!جلجف

،نفمص،السمبحالحلمبصاملأنيرصناوفىيصمعان

السب!،أنهيزجممرنالذك!ال!صليبصحاكمهّفىالتنآمضأتالىأهـ؟فهَ

ء(6)(ء)

ن"بت،يلا!-سيناقشلمالسحيحان4ومرقسى،متىففى

فقط،!ثقولأضا!:بقولهألهعامحم!عندعليهيرلى(لمسيىح

وبينجمي!طسبيناردىالذشاال!دفىوروْفقد!!)عوصنافىأما

.ويناقضىهبياللأضسعلىير!كانالصسبحأق،المسبح

33ءمى1()

91)12!وحغا

15)3(مرقس

3:)؟(عوقاع

33مش)!!

05)-61!يرم!مرا

18يوص!نا)13

3س

16-18:

21

36

11-لح!

3-ه

38-3س



!هـهأ

نقسبعمنح!عال!حىارممماهـأيعتقدادشالحملببعفأشس!بحقياسةإنشم

فىلوالذىأ،ْلقرنافىشعكاىلذاجمرنثوحمارفف!حيثا،6خويئرىنصأعلماءمى

،ملا3سنةهبهجممذىناررالد!،وصوأريي!إدمسبحتلإميذعاهـر

()ء)بعدل!ت!أتااش!اوقال،العسبحقا-اادتىبالقيامةالايمان!ف!

حيثالأ"رأئلالنصرانيةعلما!نقدمونحمعانخطيئةورإثةفكر4أنكما

تتسربولم،عنيهقاصرم6د!مهئهًأن(3)البريطإنىبعلاجيوسأعتقدى

،وسنالخطيئةقبلكاذميكونل!لدحينالانسانيوأت،نسلهإلىعنه

(3).انكحالرهـأشالىأ"سمىيبلغأتإرادت4بصسضللإنساني!م!تث!

،أ"(لغدمنحرفكر"البري!أئىفانبيلا-جعورسلجاقوعلى

إنجيلي!3لنصو!سماقثمشهبعدهابالهِحدأصمدأستن!جرور

كفارةالصممبحدمسغكلغكرةيرلستئيأنالنحك!أسفعلساءبع!ا!وآقوأ

الصقيقيينلت!ى!يذ،المسإج!حاليمفىأساسأْىل!اليسالبشرخ!أياحن

!"51سشماوأحدبولس!ن:ما،يدجهبينوضلموا،4صا!روينالت

(3لمماممالىحدألم!رىال!شساشدعقا-الاظير!يوصم!!حصئىاشظرْ(1)

-.-.111)حماالتقليد-هكين1عشوْرً،عن

ت!ظطمح002سنهَوممّوفى3آ5سنةِحوألىولدالبري!أنىء،ببل!جيوس(3،

الا"!رح!ثى-لمذهبهيدعووررماوقرطجنع!وقلسطعنمحمرقى

3315(جمما

نقلاعى-)33!حسش"أ،ظير!ا31!

"سدي3-/15ءول؟،"أءا3كصرالم.ث!ح%\أوأ7إ+ا!ىكى؟!م!3حمم

(!!!أالمسيحيةالعقأشدرمصادفِبر*شالحممببدالوهاعبدأصمدانظر(؟-أ

--4!1)



)51(

كت)بهفىالكفارةمبدأعلىلهخليقفى!أرشروصِبال-قال

المبدأابهـقنقبلأنالحمكنمنيعدئم!:!!سيحيشافىالوثنية+

مغهومناإلىْيسىْ"إنه...أن!ص!يت!جمفرورةيحولالذىالمرهـم8انلاهوتى

هذ0054السيا"علىالرحبمالغفورالي*صهعنرمغهوسا،!.الكادالإلهعن

الحدتحاشييراشسئزأ!العقلبأنكخيلة(السثاوة0يخصدأوحدهاالغكو4

والقسوةيهالسادبالحيولىصفتهم!نعدلمبثعألههدككر4شسميح!أأني!مكنب!

أكما،البدالانسانطبعضةحىةساشد!ئتالتىخىسمِنالايبتعذفى

طقت6شا!أوفحأ-+)ف!عدذثةرجمعابل،وثنيةأصولالبمأأنأ.لرأقع

!أ.)صالا*،ثانكاعالمبالد!ن

شروأ"لعْمكاكأ،أ.لمباد"هديستننركلص!م-لما،بر3،3وينزأف!ؤ!3نئم!حأ

أتالمسيرومن،ثاجيل1.6منلمهـاسندرلا،مرنححوعة!ميع!أاْن!اريرى

الكغمار"رالفدا"،!بأركطءفيهاهسرالمسبحإلىفعلاتش!بهمةتجدأية

(3).رجماشىأصطناععشا"ا*والقرابيئ3تقدعلىأفماعهفي!ا!!أو

نوعنوالذىالعانحينر%مىنزلىأند،ال!ريمالقر7نفانواضيرأ

اةئإسهعصانهْ!أخبثر،زعوًىالتْ"عاالالصاع!ذأ"بقك،المسلمينشحنبه

،-بونعيسىالسي!حق!لناإناوقول!م)تصالىاقا،-قظةصصأولةسهثالم!بح

اخفهِا11ال!ينوا!ن.،ملد6ثصبهولكن4صلبووصاقظر"وسا،اللهرسولمريب

انلهر!عهب،يقيناقتلوءوماالظنإت!اعإلاعلممنبهمألمحمعنهقصكلفىفيه

(3)ء(صكعماعزيزااللهو!ن"إليه

أ!،!2!!أوالحسيحيهـةسا؟مال!-مدالح!عز!نرألغت(1)

31)!مسل!ل!رانيةلنصىراا-الطسه!أوىصقيصصدشظرأ31)

.(إ!لأه،أالأه7!ةالنس!ا"31(



153(

عنلطسصئوإك!مصانكلوأ!/تورثا،الختل!فأنسبحانهأخبركما

تزوو،عليهاإ،نغسكلتكىبولا)سبصاتهقالى،سر!كئه!ا!ذنبالت

.؟!أ.)وزلىأضرىنررةواتزولا)ممبصأنهتوقا11)(8،+أضدىشزرؤرة،1

مريمةرا"العتيمىتقد:ثالثا

مري!الصيمحأمالقبطيةالكصي!مصةبينهاومنالنصرأنمِةالكنائ!!حماتقد

نونقانى"جافقد(3)له)!أم-هـمد)عطفى-!!ن!ا،ع!االعذ

الحقثقىالنورأميانحظمك"ملح31سفةافسسأقرهـمبحعىالتيمانألا

مخل!!لنا،"لجهـولدت،لهالإةفىالد،المئدسةرا"العذأيتحهاكونحد

(41هـ!.هنقون!نأوخلمساصىالعالم

لايصق"اإنه!قالى،نسطورالبطريركلصريمالتقديسىاأنحرهلفوقد

(أ4ْا!نسانالمسسبحةوالدبلا-ا!لهةوالد(مريمأ!ى)شسعىأق

16(.الح6يةالا!نعامأ)1

)18(6ي!فاورلر)13

لكوقةانعهـباد!بةدإلىال!ىلامحللهامريمتقديسفىالنححارىيبالع(!)

ويصغرن!ثافينزهرنهاالسصلمينأما،"صورهاآاْصارالخشععمتصويرها

.إنمر!معاالصللإدئكةقالثن4)!الىقالت،والط+)رةصالعغة

عصحرأ!بل(الحاسينضهـماءعلىواصطغاكوحىاركاثاصطغاالله

2؟()

)؟(

15(

الا"قباروصلمحاربخ!وسوعة-ق!ئودهرثى

1165)صأصأ&مابه!اال!رجع

أ!)3؟1(



)3ء(

قب!لالوتنيينعتيو!د،ل!ريمالن!ىاركأغدالتقديسهـذاوضل

كهت!م*أم!أشاأن!نيعتقدونمنب!ظحةالاحدقاد،النحرانية

ي!ظصرنصهىللا-ةأناوالدالبثئيينعندنبدكماص:ند،1قالى

والدؤرلىالنصاعندنجىرل!كذ،رال!ف!خيماممتمبيدجاجمألقاوسلقبرنهن

كتقهماتوالدب!هاالوممنيونيلطباالتىبالألقابويلقب!ون!هاس!ظ!ون!اللاله

أصولد!حتغحنة(وهىالعس!جأمأىأبهايصير!ن!ثاأدلتىالرسومذل!يؤ!

(1)!تماماكهتهمرألمد)تبهاالوشنيرقيكحورالقىالرسومضلفانها

وأوو!،الصصوييئما"وقد،وألصينيون،الهثوالولثع!نتف!

أشوأعيتىتمأكهت!7اضأوالفسونيقدوكيرصم،وأليونان،و6ثرر؟جمابف

(3).وأق!يمالتقد!س

السسليب،تقديس:!أجمعا

الانت!أنةصصنىيصصلرمزه!عندوهو،تسعأرالنصماهـىالصليب

كرالنصارىتتاةأدأصبحوقد،صرر4أبفمعفىللوشاادوالاسفبالحياة

13).البفكصرأجلستبأقامال!ه!بخأن!زعمون(لشبالتنححية

الأ"فسسرىالن!!أنيهشسوالكفاشعَ!طيةالكميمم!ةتضقداهذأصل!ن

،17!ا)النصرانعيةالدلانةفىأنوننيةالعقائد-الشيرطاصبرسصد(1)

ياضاشاالدفىيحاشل!أوصاالتوراةترافاشا!كتابهفىوأندعننقلا

(3381*،صالاءصلىى

"177!561،35!الساممتى"جعاثظرائ!ر3()

1711(محماالمسعحية-فصلبىاثظراُ!مد)3!



5!)ع

قالحينئذ!ضها،نصو!ماعلىذوكفىويع!عدونءالصيبأبق!سية

صلمِبهويصملقيفكرنخمسه-ورأئهمايأتىألتاْح!دأ"رالىات5لتل!!يدْيممه!

ه+،.(1)

نفسهفلينكرورأئ!يأتىا"نأحدارأدأن*أيضاوص!!!ويئى

(3!.ءويتبعبهنىصليبهويصمل

تقدإحمافهى"الا"صنا!علىالررممبخلنأن!أركمالنايمو)ني!ةفالكهيسىة

لا"نبتقديسهأت!أعهاوصوص!،اخفبأأوالمحدنمنالممن!3الصحيبأ

(3)-السبحات!أععلى/ع!مةِحمله

!نضافقد،النعحرأنيهفى4جديفليهـمعتالصنيبتقديسو!عد"-

فىون!حتقدفالهنود"التليبستحَدىالنعك!رانيةعلىالسىاب!ةاصشنياضأا

ويرسسمونهلملكذأ!ل!منالححلي!ويقدسون،وماشاصلصاأْذا،*ئمنةْ +-ممهموومىص

لحاا0ينيةالفحباكتسح!مشؤونومختلفمعاكد!مفى

سا،ف3ثنياتعذدأيقا4موجودالحليبي!ص!تقدهؤعقيد؟نتكما

والصكسيكءوالفرسى،لناوالررصا،والمِوشان،،الموريين5المحمرببين

(.)ْالوثنيةإ،!عمسنوغيرهم

2ة2!8؟،)3:)لىأ،ءواضظنركونثهكَما2غ165صى11)

3؟أشلوقا)13

!لأ6أ!وألاسلامالنصر(نية-الط!هط)وىعزشاسصدانظو!!)

!61.

النصرانيةيانة(لدهفىالوشنيهالعقاشد-التنيرطاهـرمصصدأنظر!حأ

الحسبح-ناصفصفئىأيظ،ين!امنظرو2!ا!ه،138)ص

!لأ(.ا)!صعأححرمفهيم2فى

8!!"-.63)!جمقساصجع-لشيرا!رولاصصمدنظرا(!أ



!5!(

؟اثمسبحطبي!!:خام!أ

الكنائ!سج!يعبينأتفاقما!وغحعكر!اقالنمابضالن!صوأنيةالصائد

.حأسمفظرنرالنتصرأشي!ة

/حول!اأننصرانيهالكثاشسبينخلافثصدفقدالمسبحطبيعةأما

الفر!لهداعقدمبمعفىالممبحطبمِحةعنالأثوذكسمذهـبأعلنفقد

عوافقعقرارأالمصرأتخت،م31؟سنةص!الاْناضولأفسس!!يئةبى

طبيصةللمسبحبأنعقضى،هوءريةألاسكندفي!يركالبابثيرلممه!ةعقيد

((1

+وأحدةمششِة3!أصدة

رلِةلاسكندكنيسهمرأكطخال!غتفقدالكثأصصىبم!و!صياروما"شي!مصةأما

أ،لاالقسط!طينعهفىمبممافعقدوا،المسبحطبيعةحرق(أنقبطيةإ

روماأساقغةصشر4آ،51سن!ةالبسفوربالقرصاصنخلحدونيهإلىانتكل!م

حونأطبهعهالفري!حينبينالخلأفوافمتد،ريةسكندأقيأساقغهَحضرهكمأ

معهوسنريةإلاسكئدبطريرك!نعواأفمانىماليهِوفىالإؤلطال!مفىالسب-ء

بعزلىوصك!واالفحوقأساقغةبع!ميبمهـرصاأكمماقيخةوأجتمع،الحضررمن

الطبيعشيئةبعقيفونمادواونغب!يةألاسكنفبطسريرك-ريسقورس+

31).والشيصقين

،6،3)!رالكنسيأنثبو!مبصومحة-كسابالما!ىلناحنا:انظو(1)

ألاْقباروتاربخموسبىعة-ةثمنولىزكى:وأنظر(5.3،1،3

"لاأ!0،3!ا16118!صاأص

وأنظرالأايه!(!مرجسابق-؟سابإلمِاسعحناينا:اشفو31!

.)9117حماسابقصرجع-لإثعنودةزكى



)56(

بهت!تمرفوتم،المإصعهدأقر)و)تالقمِطيه9َالكني!مصرفققاوقد

م553سذةالفذبحلىجماللّسطنط!ينصةعقدتالض!ابالجأصعخخرفلمثصا

الكنيسةحفيياافتركواا!ذينلعخالغةملأ86وسنة!م561وسنه

11.)وأحدة!صثميئةوأصدةطبمعهلنع!صيحيأنا!عتقارف!ا!تبحية

رسالةفىوكطألاسحثدكيرلسالباباقأل،القبطيةالكئيسةهبمذوعن

هوتامناليالناسوخانحرى،إشنا*:يسيوس!ثردصراطورال!إنىبح!أك!هشا

يحكنلاالذممأح!/الظشصأدأتلالكقبسعدالئاسوضاصنالكعةنحرقرلا

وأ!-فىاجقعاشِطيئينمنهوالواحدالصسبحبأنفترفبل"تفسيره

خا-بابل،باخ!لإرو+ماولاأالحئييعشينملهدلا،كني!ماامتعؤلفت

(013!عجيببوصهالغايةفىثريغحا

ال!ثول!يكيقولثمارئاسويهلاهوت!يةصبيعتشونالمسبحأكانفسرا"

بين!مانكني!سهر!نأ،"!ثوذكسيقودكمالاهوضهءواصدطبيحةذركانأم

صقفىأهـلاباطل"ثصىعلىاختارفبينمالأفختالا!هففان،العَبتفية

صنو!سولابثمراأنهألاشاحمبميلطخمىنتم!"أخبرعقاالع!مبحلَا"ن،السمبح

)3(هزعحواثماللإلهأبنأوال!هواضى،ضالىالله

اللصهصنفىرسولبتحرأتالكز3القر6تفىا"مفاعنهوبقعزوأخبرالل!

أ؟!.لجازعنونزهه،إلهوليس!

أ!)،3حماس!أبقسرجع:ثشود،انظرز+شأ!)

1651(حما!صْ؟ألا"قباروسّاربخموسوعة-ثشودءزكى)2!

7؟-؟14)أف!ممعْصأضاان!ظوإ)13

!كأ،)!،الآلاشااثظر(؟)



)57(

لهليسحول!أختلافوألاالسبحطبيعةفىاالاعتقأدف!ذاناق

صتأفىالن!ارىاغو!ئهووإنما،النقلمنولاالعقلصنلاأساس

دليل.ولاحقبغيرعليهوقول!ثم،الكري!الرسول

الثانىالمبصصا

والشعاشراساالعباد

الكعامسبعضوفىالقبطيةالكنيم!ةفىوالفَسعائرإشاالعبادتتمتل

،والصيام،والصلواشا4السبعةالكنيسيةالائسرار:فىرانيةالن!ك!

!سهلكئاوا،لرهبنةوا،لكلنودقاكليروحممالااشار-اود،لىلا"عياوا

؟الشيعةْالكنيسيَةسرارالأ

لحؤمن11+ينالمقدسبه!صل!النعارىيعرفهكماالسر

(1.)!شرس!هقيدعلىمنظورةصادةتحتاسنظورة

غيرنعحة

إلابعدالصالىبفمىكلهاةموصودرانيةالنحىفىالا"سرارالسبعهتكنلم

(2)

الكنيسةفظم!االتماإلفمعائرمنرارسىالا5وهذ--يمأ؟3!سنة

الكئيسةعتقادالاأه!فىويوافخيا،ب!اوالكملتطبيقهاوشوبب،الخبحلية

والححارسةالتطبيقحيثمنأسا،كسيةالا"رثوقالكناشسوبقيةال!ثوليكبة

)1(

حرح

!6!كماالسب!ةأسرأرالكنيسصة-برصحمماحبيبط



)58(

!ا")اخوكلاألىخاكنيس!ةف!خ!دف

سيةقدىعلىكصوا،"رثوقأل!شوشيبايوأفقونئيو(2)البررئئستأشتأصا

فق!هـساسواتإلايوجدلاأنهويقولون،إممعرصاألاسرأروينكرونهذه

لمالصقدسال!كثأبأنذوكفىموحجتي(ا!بانىوالمثصأءيةالمعحردى

(3).ا،قااهـاسس!!الكنيسيةأ!"طىرأرأنكرفي

إلىت!ىرلافإنهاوجوبح!ارغمالنصارىعندالكفيسيةألا!سرارهشهت

ك!!4علىممارستحاالوأبربينيةالدالشعائرمنطىبل،أنحقاشدربةد

.الإيحانوغيركااسذنبايعتبرممارسشهاءو!،نص!رانى

(؟:)هىأ،!سزرالسبعة

فح!ئ!ث

ثانيا،سيلادا-زععهمعلى-النصرأعْىيولدبهصقدسسرهو

التالرشاءباسمصرأتت،ضابالصا"5شصميدالسرأتبشفطهسلكقويكرن

هن.ال!بواسطةا،العماذاصبرأ"يصحولا

البابا!ءّ!هر!نثاسرةبزيادكيرثراعنال!ثرليكئةالكثيمصةتمشِضا(1)

يسالقدخليض(زعحح!ع!على)،"نهوالشطيئةالاثمارتءبهوأستصالة

الصذأه!ببيقالعقيد!هالغروق-أنسيدجمدإبو(طيم!مطرس

(351!المببميحية

السىادحماعثمرالقرنفىأل!توليلنهّعلىالكنيم!كاالبروتستاش!ةنمصغنا2(7)

ب!هاءقاماصىلا!يةصر5ءفىلوثرمأرتزيدعلىال!ميلادكأ

-()9)صال!عي!ة4الحصمممصاص!صرأر-جرجسصبمبأنظ!(3)

(فى!،!!56-23)!السابقأنظرالصرج!(؟)



)أكاا

الشبيت:أوالسيرونسر؟َ

القدسالرث!سهبةختم-زعمح!معلى-أنِعمدله!نالهوسر

ة!الصعحودتكونونطوجمد،ةوامعدصرةالسراهتويته،يمانبالاوال!ثبات

الكهنة.رزسصإ"عسقاصروتقديحع!هءناقحسة

(1)

!لا"سقفيينشلأ.طواشق!ابم!اان!ةكدالبرو!ستإبهيؤمز2لاالسراهذ3

:!الرباشىا"العشىاسوالقربان-3

على-النصر)ئىيأكلىيهسروهوءالننصكرأ"شالافضارستياويسى

والضر.الفجزأعرأخما-حتاد!ويشرب،الصصمبحج!حد-!عمح!م

وهـمهءالحسبججسمدالىوالخ!ر.دشبزءل!تحمطِروتمف3!اسبروشسم!اخثا

.13).ر!زياحشحرراالغداسفىيصنحرقدالعسبحإنشيقولون

:هـترأفالا؟-6سر

بعذأأك!همومؤع!ون،ووأنحصاكاملافا(عتماهنللأامما)عخرأفالاهو

،31(خ!اياهمموكرانأخ!م!كامسروديدالسرينالون

والخفوأن،الكئيممصةأصام!أوامملهأماميص!لفالا!رافالبروتستامتأعا

ا!!اأسذبينلةالعقيدالروق-السصدعدإبر)هيمالااخسأنظر(11

.(33)!طالمس!يحية

،)35(حبىالم!)كئالمرجعأنظر2()

بيِدهساصنعلىالبابايونرعياغغرأنمحمكوكا-شوليكيةاالكميس!ةرضحد(3)

ءشزصصعِمأنفر-خطأيا!لهضغرأن!يريد!نلْع!!ممِدثبنم!ابلى

.(351!ماالس!دعبد



والسمتقبلةرالصأيخصرةالحاضيةالخهـتلاياكنمبافمرةأنلهمئ

الحوضى:مسصةسر-!

)((

الفمغما"دءمغدجمسويستحدبزيتالمريضبحق!سإههىال!!سىصمسرهر

،الموتعلىأشرافعفصهالمرلإلايص!ح،أن!ثولي!!عند..اللهْش

(3)هساصقدسراالعم!حكلعثجر!نتالبررتستاوعند

أدضر؟جءسهـو-6

أ،!سقفحطوجولىلمراةو4لالرببينحمامثورأثصأدزكح!مادىهو

الزشالعلةإلأبالطلاقيسىحلاألاتصاكأطذاب!عد-السرهرامارية

لوصكايالظلمىقيس!جلأال!ْشرلثينوعثد3+!).ْالأ-!شوذكشصبست!هو

هواشصالىبلسامندسرأالزواجيعتبر!البروتستأنتومحندأ"؟)الزنأقع

أ.)ْبانلهللج!سدعلأ-قةرلادنيوى

الكهئوضا:سر-لا

وكطلب،صةللضدالصنتضبالئصخص!أ"سعلىيدهالأئمتالاوكععو

يلى!رفح!أدتى،الالغ!يةالنعمة-ؤعملامعكلى-فينال،أجلهسن

*(نض!ماكم!ة4الغسوسية+،الا"ص!قغية-(لكهنيتتر!2دسأحد

31ء)مماالسيدجمدهيمإببرانظر(1)

الم3!(!السابقألرجعأنخر(31

،)136!السابىالحرجعائظر31(

13إلأعماالسصإبقانظرالرجح)،(

)133!أنسابق.اثظرالرجح(51



اكعف!ععرد!ىالنصايصارسيأ(ال!11السبعة!مموارألا4هذ

فْىخليادللذينأنصا،الانححرانيةعلىسابقةرتنمةأعحولاًلى

الا"سزروظهررهاهذهبلو!ضافىرورالهليضىالعال!م!نالنصرانية

الجديدرينهمفىعن!ايهحثون"!نوا،"شهم2ننالؤال!فكلاب!ق

منح!مراكأدكيرفى-رجوأفيتلى،عقاشدهبينيست!عيدوهاأت،يريدون

(2).-ظيهصالهاأ!إلى-تقهـهر!عاولفيةفعهبد،لمن

فىو!يأ"،اليهوديصارليم!أالتىاث)نعبادمئ:فالحميد-أ

الم!سبحسداالسلامعليهيحى)اتالمع!ديوصناأنالا!شاتجعِل

جماسمالسسبححمديوحناأنالنصوحماههذث!ث!رلمولكن(3)!ىمالس!عليه

-بالما"،ورو+رهعمدإنةب!،أالقدسرالثىوالابنالاباةالثالوشما

نبيطل!الىاللهأمرالتى+ارةالص(رهوبصابة-ذرلًىصصؤفر!على

وهى!لحأف!كرت3سّابدً!سبحاتبقولهب!اوسيمعليهاللهصلىصصصد

ألا"صضرالحدثعئ!الونحموءا2والغ!مص،النحاطثاتاعنالصمماصت"!+أر4

.بعد،صنوللهسلمينولملمعلي!اللهصلىرالاكجرللرسولى

فقطألا"سرأربسبعهالهذهالنصارىثحديدأنالنضريلغتصحا1))

موأص!اتقابلأن!هافيعتقددن،بالديئلهاصلةلابأموريقزن

لسبعارالكر(كباالسبعهبيةالئترأشايالمنا،الرهـالسبع

سجر!ى!حبحب:إنظو.1(ل!مبح!4والائواق،السبعخماموالأ

.3.8131)حىالسبحةأتكثيسهاسرار

لأأ6!وتطررهانشصأ-خ!االصسيحية-جينيبيرت!ا!!!(13

3:12أصحا31ْ:3مشإكحيلأنخر131

(؟أ6عمهَترالمدسيهـة(لحأ1



الا"تىالثالوضاباسمالهسبحرفعبعدالفعحارىثهأحدانذمم!قاقيص!يد

تعاليمسنأ-)سلهليس،القدحماوالروحرالأبنالآب-يزع!ونكصا-

موسى،وشريعةالروررأةفىأصضاأساكألهرلي!ب،الصصللأمعليهالح!مب!

ل!صمأن!جأورةالوتنياتعنالنصارمممااقتبسثهاالتىالوثنياتامنعلووأنما

هـالنمح!!انيةظ!هورعلىوالسأبغ!

الابباسموهم،عحدالا"صمجعطعواوتاسذهبوأأن!مشإنحيلفىرالنص

د!ك+اإلىإضافة82منهأقوىبأدلةمعار!!ا(1)!القدسوالري!وأ!بر

،الثالوثباسالتعهـحيدإلىتخ!رولم،إعحرابببئىا-لر!الةخحهـوميةمحلى

يقةمدوإلى،تضوا،أسمطريقإلى*م!فىبا"،النكمهِحمارهذ?

!الخح!الُه!2إسرالملبمثخوأفال!!نجالص!ىهبوأاذبلخلواهـ!!موي!شللسأ

13)

ويرهـأ

خمللىوأمحفبره،النصاهذفىش!ككمنالنت!راشمةعلماءمنهفاكأنكما

4)الشهتدال!ثليثصيغةإت!:هـرنكأدودفاقاد"مشإنجولضلى

الس!مبحل!مصانعلىذكركصاكريب-(!ماالغدرالر-وألابنالآت:عنتتكلم

به-يرهجضتبقىكان!ثائذ!الشىءوهو-ا-هـططأععرفىشفوقل!صايكنرلم

لح(ا0"خصياشىالمسيىحعقرتاصدأش!الو

)11

012(

)3(

14(

!ا-38:13ضى

01:5-6مش

لوقا30:17،18؟15:7انظر-تى

33
ا:(لع!-؟3،3:ء3

161محا)المسيحيعةالعثَاشدرصح!الىفىالمسبح-الوهـابجمد("ص-

ش-نغلاعن
2،لا،َخ!--د
لح!هد،3!يما!جم!ء!ي:ذ+73.53!ه؟!!!!كايهتا.طه،"..-كلو



الوشنياتفىيهوجدالنكصار!ع!دالوث!قا!فصثلكهذاالتكمطءنرقد

الهنسر!الكهنة؟نفتهد،السنينب!ئأضاالنصرانيةظهورعلىالساجمقة

والنرس،حيينالبرصعندرأيضا،مر)شاثريا"المافىالطغلىلمجطسون

ا!شغطيسييحتبرون/وكيرهـم3إنوالرو،واليونان،والم!شيين

!)).نللنس!ايد!يدخلقابالماء،الرش

بالملسا"همأو،ديعمدونالوتنيونالرومامميوت1ءن+دوأنقاله

31!!الش!ايانرالةلاوأسطة4الصالهأنونويعتقد

إسراشيلىكشأتعاد!نأيضا؟تالمقدسالقربانأشالربانىالعفثا"-3

للهقوابينهميقربونفاليهود،النسأرىعندعنهيخثدفاليهودعندفىلكنه3

!3)8والخرفاترالجرْورالعجيلسنتمائى

ألغديمالعهدعليهن!ال!ذكطالقرجماناهذاسقدلوافقداض!ارىأأنا

،الوميينأقرأبينمنهذ(!نصا3والخصرالتبزوهروشتىبقربان

أنالس!بحعوأواد،مهودالمسبحجسدإلىتتمولرالضمرالخبزأنوزععوا

الخبزمسو3أخنىلياممونهـ!،فيط!صشفىجاء6اب!هذأمرصمالسلامعليه

الكأسوأخذ3كأجسمدىهواهدكلوأ!واوقالالتلاميتوأ!ىوكسصروبارك

ا")!هـ،.مىرهرأطذ!"نكك!منياأثم!رجمواقأثلمرث!ثروأ!اهـم

النصرانية!انةالدفىالوكنيهالعقاشد-الشجر!اصرمصررانضر(1)

السمبح-ناصفصفئى!نالدوأشخطرحصأم2811-31ءأمما

هـ!31،361!،؟7)صأعحاصرصثّحهومفى

أ!3لاا!الشركا!رسحث(؟إ

ه-12:3الخروج8!لأ-؟758الع!ددأنظر-سغر-!ع)

83-36:26مش!؟)
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(السمبحأى)أشه!أعلموانل!به8فمر)دلامالمصعنيهالحسبحعناهذص!حوإن

وبخبزها4الأروأحبعذاءجاءفلا"نه،بهيشغد!األذكماالخجزبشرلة

(1،)!!سحملةحسصنة(ستحمارة!هذه

هماهـأحدلىفىايتقوتساعندحثمرتشالاالسصدومظيهالعسبحتريذوكان

جمشةللهِحدرمزهمعفدوهو،لامال!م!عليهبالحسبحا"ا!دجحيعايألجوق

(لوقتمادكذصتىأنهمإلى!ضصير!طيأئللاالضأنكير!8البصاعةأمح!ا"

رلم،السميمحمرشاوبي!نإلحبر!ك!مصرة*بينصابححلةلبربطوايكينو!لم

يربعرالمثحا،سيهَالقدالفمعائرمسمشلىبه!يلغقيحااتهقالتق!هد!ححلوا

!2).-!هـمأستاق!اليمإلىبهالقيامووجوبجوده2أهـل

الثانىالقهـلى!فىإلىالنمصرانيةفواطامقدالربانىانعشا"صريكنلم

(3).ىلىالب2

الممابقةالوشن!اضاعن!ديرجدالنصىارىيصارسهكماالولانيالحثصاءوكانمما

لذكرأهإحيا"صقدسرباخىعاثصأعلمؤ(يقامالغارسيةفغي!،النترانيةعمى

(041عامكل

أ!!يربعصصاءال!حياةقىده17برختمثرفمناأنال!هنوديعتقدوكذنائا

منالمصفعالك!&يأممرنالحصاد!فىةنواقدلصاالوشنيينأ-نكنا

والا"وهالمالقسادمنالنصارىديئفىبعحامالإمحاإ-(لثرطبىمامالا11)

،ع92،ح28)!

.(!13)!وتطورهـأنتسأتحهأأصسصيحية-جينيبيرشارلا21(

.(هـ32)حىالممف؟به!الصرجعأتظر(3)

(9؟)فيوال!!م!لاآالنصرأنية-الطعطاوىعزضام!صمداخظ!(؟)كا



)65(

هـتأهاتيخنْالضرويحتسونال!!هلحمعلواهذصأشمينالبر

!11""الإلهمهوا

فالمخطى"،أليهودعندممورقافأالاعضءن:ا،عشافسر-3

ويشححيةوتقاليدبراسمالتط!يراليهيدىصنصطنبنسوبأممطواالمتلبس

للتكقيرعنالرسيلههىوالثّراكيئوالهبا!،الكهخةيدعلىوصلأة

ألانسانجاأرت3بب!عاالكاملا،!ترأفبعدامملكحهنةمتكدأ"نعلى،ا!طأيا

،كد،بخطاياهليعشفهنال!إلىيذهبأنللمذشبرلابد،إثممن

روثرهاعترفا!إلى،خطاياهبكللهأ،عرلرافالمزصىايحلبطإل!اهنو

(3)هوا!ْدكيةوالهباتابالقمسابهين

لصاجاءبه!الفة-لأث!لث-إلي!هولىمحندنلامكعَرافآالصفة4وهذ

)نصغةدثذ"ؤسيس،بعدهمنا،"نبياءبهجاءوصا،أسسىلإمحليهموسى

اطبو،رصدهاللهالأصربعهالىةفيهبل،القديمالحهدمنأط!أس

.سراه-"منلامفهإلعقغرة

،الضغرانيطلبال!ذىنبالمذحولالنصارىأْصءمأضتلغتوقد

يأتلمالشالضراةفىميأ-ل!امفالفاحكعاشريعت!مفىنبلملمذ؟صملوا

شصمال!ماأأ،عترافنبلنعذشوعراإن!ه!مثم،ليكملهابلليذقضمأالحسبح

روكطوإنما،"شلايذبهيأمروله،الم!مإححيأةفىبهصولاعكهتلموعذا

زعمهم--علىأنهحيث-زععيمعلى-الححلببعدظ!و!هبحدعن!

،3لااصعاصرصخهرآفىإ-!ضحبحا-ناصىفحفنىينالدعصامإنظس(1)

.(31لأى16

)3،13.صيهاليهو!-شمل!ءإثظرا"!!د)13



ل!6ملىوقا.."الربرأر!إزائمىا،صيذفغرح*مجتسعينوث!!إنييمظ!+ر

ح!ايا4أسصكتمو!ى6!غغرلطخطايا،!رت!ممنسالملىالر-اقبلوا

!1)هءأصمصكض

قيها؟تادفحمِاكلهصالىفىاصحممبحايروعنل!مالسرأهذانوبصا

خلى-الصدببمدظحهو!هبمعدال!سبحإلىنص!ب"إن!ا(ت!ى!يذءبين

؟ضافة،شالقيامةالصثلبةبمعقيصنؤهىلاالعسلميزتحنإتناوبما-زعم!هم

ه!تافإن،لابساتهأتهـووأصدالصل!فىألا"ناج!يلروأياتاخت!ىفألىاٍ

السرهأهـقإلىمئنانالا!إموعدالش!كإلىعوايد

المرضو،مسصة؟.،بدال!كبيتأوالميرودنمانمر5هىرالا"سرابقيهَا*ما

االسمبحأنالنصار!عىرألىأسرافي!،أت!هفشا،سر،الزليجةوسر

!مبقالشألا"سرأرالثكشةإنىأنححافة،قراصاالذكطصرالممصر!عليه

عندبعدفيماترأخف،يةي!هورأعولإلىث!عوجمأن!أ،عفهاالحديثا

فىثن!ثصثلارىلنصىاا

،معر،الصيرونأرالت!ثبيثسرا!نصصينيبيرفمارل!أكدصالىلمإنححافة

الشالضمحاممرمنل!مفئالكهفسشتوسر،الزواتوسر؟ائركىسحصة

افادشاالقرل!ب!كد!اإلىنضأت+ايعحفىإيخما،حواهـيوهأوالممبحصا!رسسأ

إلسىالبَهَتثيملااشاالثاالقانأين!بإلىترجعالشالنحومممااْقحيث

.)3!وبعهأ!6أشرلملفسحاشرالقدسب

-33.؟:5؟يرحنأ)(أ

)303(صوتطورهانضصأيشهاالممممحية-ج!ينيببأشظرش!،رل)13



63(!

النصرانيةفىالإ"صعي!ةالضمائرمنليستاسلأمثزر4هتأنيؤكلومصا

ب!يئهدهعن!:كالوينقالى،شاناساعدأ،"سرإرلكلاليرولسانترفص

لعاثصا"اوْ+يةلسع!ردا!!نجيناثمرعهمافقططقسان!أنطقوسر

في!(نعثقد4الباباإشراففىا"حدخاادتىطقوسالممبعةو)!عا"الربائى

!أ.)!مغشاةصنَقةأنها

:الحسلاة

الكمميسةوتعتقده12إسبمعدرهـاالقبطيةالكنيس!ةفىلصلوات2

الصمي!جاعميها!صضاالترا!الصبالى!توأنها،الصلوامتهذهبوجيب

ء)13بحد،منررسدهالس!معليه

تصأزؤفأالبروتخمتانتاا"ما،الصلأهّبوجوباقباورلى!أنت!شوفيكْةَو!حتقد

(؟).واجبةوليسحئاطماخنيأريةعند

ربعسضالقبطيةامحميسصةأبهش!كىالذالكلوأصامندىالعداطذ

!رلىىالدتالن!بل،ألا"ناجيلشضبد!دهيرلىلمالا"خرممطلكعائس

العكلاةيعلحهمأنالتلامهذأحدالطلبالمسمبحإجابةهواسخصوصابهذا

فىالذىأبانافقيلوأصليتممشد!مفحَالسترعيذ"أيفأيوحناعلمكما

(3).!..أسح!حمالي!قد،الس!وإشأ

عن:نعلا9ْول!الن!حمواتعآصاهى-ت!العثمامحت(-)-إ؟

*د+9!ك!!-.ول!به!-ول!ث!-ةنم!55ءعذ30تم61َع-أ،ىول!!كاكامكلةلا3َج--.كط"!ثَ!ول

!")أحمماالسبعةالكنيسىةأ-سار-جرجسصيبوانظر

(605)صأصا!قبطيةاللذ!سهَ-قصةالمصرىإيزحماصبيب:انظو(12

3 لأأ:5سسالبهونمكى،"ءلأ:،1114!)"،11ْ:2لر!اأتجيه!(ِ)

المسيحية)هـبالعذبينيهالعقيدالغرفىق-السيدعدهيمإبرأإنمظر(؟)

73ص
11:3لوقا(!)



6(أول

تصددلم،ا!لاهَوجوتْاضنىأرىالنصبح!+أيحتجأدشوالنصوء-

ودأدلحلراتاكئرةعفواألمصضافي!أ"باوإشحا،ح!أكيفيترلاالص!إاتدعد

هذاصلوأ"أنهمءتلاصيتعنولاالحسبحعنل!بهـو!وأيض،ا!ولأ!أنقطاع

الكهنةفاتإضاصنفهووالعدأبحتهـايدتحدأصا،الصعنواتصندالعد

دلظ،ؤبمدوالمج!اصع

(1):الصبم

الكني!ة(وتتص!ىك3)العومأيام!نيدال!عدالقبطيةالكني!مصؤتمارس

إخيارياهمعندفالصوموالبروتستاشثهال!ثواسكيهالكناكسأما؟بقرنحيت،

أس)

.فريخ!!-ش

العهن!دىير!ْتمالكم!سِم!رسةتساىالذالصيا!ألياءمندالحدا،هذ

-كلصنولابمالمكعليهالسحبحعنينقكولم،يدألح!تالصهدفي!،؟ي!القد

!س2صلىصكححه!اأنإلىإيخ!افة،بحينياةدمحدعاأعامو)عحاأنهم،تلإسمب

ثرةيردلمركأدك،المقدسةك!يهمفىكرقلهيربىلمصم!شب!أموأجبة

م!،إنجيلفى!أ"ك!ح!ا،رلى،إنما"له!حددةأوقاثأوالحياءثيخيةعن

!4)ء!عاب!سينتكوشواف!محممتمرمش-

-تىبعدالصباحصنالطحامعنمضاعألمحهحىرةعباالنصىاركطعندال!صوآ(1)

سم.الدسئصالياماطمائمالصايشاولىثم،!النساصنتحمك!ف

،2لأ337،3مماأامملا!قباووبتاربخ-عوسوعةضصفبدهاشظرزثى!3)

،،!ول!أبإنقبطيةكائم!يم!صةا-قصةالمث!رك!حبيبافييس

.!79،!6)!يحانيةالاالاْ!حوتتلاصكغ-برجسحبيب

هـ()"3!اافحغديةالفروف-عبدادل!رردإبراهيمانظو!3)

61:س!.مى!؟أ



مححياس!حىالاشمالح!عليهيكوتأنينبغىصاإلى!شعرالنصأره!

أوشجوب!هالصومخيميةفعلىليد،مافيهرليسى،العبوسمعد)ئغحوهو

+5د!أر

:الاءعبار

ب!هاصتغالالاأنحوشدس،أعياو"بعدالقبطبالكفيسىةتحتفل

.ا"والف!!دبالقديسين!صميصبرمومت،اسسمبحأللسميدإكرأم

برىسيديةأجماد:أقسآءثلا-ةإلىالإعكيار4هذوتنقسم

"أوالشهديسينأنقدنميسمرعنوأظح!الى،صغرىسيديةوأ"عياد

2ْ!هفْتإسلىإ،-قولمأ!مياصيهخ!اث!نيرثر،!ة)إعش!آ-لتصر!اس:ظل!نا(إ!تبمْق

اصقديسصيعنأأع!يادوهىال!لمبحيةبالكنيح!قىةالضأ!3الاعيارأعا!ال!!عب-

ألا"عيادهبهذألاصقالفترفصالبرو!م!تا(ن!الكني!سن!أما،اء!الفحهد

(.3).بيا!مترفول!

أيفابثاوتضفر،القبطيهالكثي!ىةب!اتحتفلالشا،كياد!هذ

السايقةالوثنياتفىيشبح!17عالهايوجدءالثران!الكفأشم!!بحض

يد،الصرآالعابأ،لقحئفلىمتلاالهندوسيةففى،النحرأئيةعلى

ألاْر!ويوم،الجركةويوم،اشالضاالاث!كرللإلةويوم،الغغرأتوليلة

)ثتقلىقدإتالصار4هذمنكئيرأأنالملأصظومن،الأصفرراليوم

131

،43)(،141)!الد،عصقولية37(احء!فسنودهزكى)فظر

أ!5-3!)حمماألايعانيةالاْ!مول!هـ32خا:جرجسصحيب

)33(!جمدالسيدابزهيمأشظر



(1)،الصصيحيةثلالاءخرممماألاءديانإنى

52يومفىالقبطيةاللثي!م!قبهتحتفلالذىاليلا-!عدْأقكحا

12)

باكو!سفيهولدفغد،السابقةالوشنياضاعندفامعرشكانيسميرله

الصينفىتىوششفج،الهندفىاوكرضناشبوفىأالميرنانفىوأ!نيس

13)بري!أن!افى،أبولوياو،إيرإنفىومترا،الكدأنفىوكرس

المهودصة.مىلضس!ربئعميداالنحرإنيةأخذتكما

ذمه!اأصدألىرالمبامعالكهنهث!شرلمت!هىالا!عيادبقيةأما

هذهأنن!شابتيسندهدليلىيوبدولا،المسبحوفعبعدالنصارممث

لىف-ص!طل!،ل!324!حا،بحهااءبهـا،حتفاأ؟مأ،-،ا!سبجاب!!"احت!فإ،الأجماد

الكميسة؟نتهنأوسا،يت!(عليياأْوألاحكيألى2مذيش!حماالأناجي!!

.الإحع!ارهبهذحىفارألاصرحماائبرولسىان!عه

(1أا-في16)ممأال!ثمر!فىالثدصصهال!!دلان:لمححلبىرؤوفأضخر(1)

م336س!نة-يزعرنكما-الحممبح!يلأدبعيدأحتالىأولأقيم(3)

القرنن!اقيوفى،ئم!رينالرمنعكالسالىاليومفىل!وذروسافى

شىالسبحبصيلارأ!حتغاالاالغر!يةأنكنائ!ىجعلتىالميلادالرأيم

ال!مييرب!هذأت!شرفلمأ!ععيافىالكني!صؤأنإلا،ديسصير53

الانال!اله!ركحا،ينايرش7ث!لرالسادفىبهخغالالاكلررأست

لسمالسبحأن-ء!ونالمؤرطب!أنإلا،الشرقيةالد،لعحقمفى،

اشظر؟*ال!وعل!-ين!ينمنأىفىيواطى

+صئذ+مم!م!ح!يوهكا!!63!ثدمم!!يرولثس!!ألأهش!ءدَء؟كل،غ8تم-

لاهاكاحأمحاعصرصغهومفىالحسبج-نا!فحخخىالدبت!أماكنطر13

58)-



)711

القبطية:انكينيسةفىالكهنرشارصاصتا-

الهطريوك!)هوا!بأباالقبحطيةالكني!م!ةفىللكخهنوتألاْعلىالرئيس

(1)أ!هـثندهـىاللزصبمفىالكني!م!ة!رأس،هـثمدريةالمأس!فباعئباره

والقس؟،الأسقفما:ضاتا3الكحي!مصةفىا!لياأاللهنوتوب)تد

أئمطرأن:رهىربة!أق!أخ!رىكهنو!تسِهرجاشادوه!اك!2)والشحاس

(013والقص،والخو!ى

ا،"رتوذكسيهالك!ماش!!وبقيةالقبطعةالكنيممصةمعان!ثولعكيهَالكنيمصةوتتفق

أنأنباباإلا،والوظاشفالتدمممياتفىالغروقابعغىمعرصأضاالدههففى

ألث!يصصةفىألبمابخأ"بهيمضعصئا(ضىأب!سسللىآضطيتع!ييم*!ك!شَوئيكبقيأنثثويشتهدط7

الخكبخشا!وصعصوم4*الشلما.+ومطلهثول!ً!ل!اعند.باكأإنباة7!صسمه،"رشزأ

!418ذل!أ!ات2يغنهرلحنوالحومانالفغرأنربيد،

!صا:لدشهتهشمافت!بدرجتشإلاثعكرفقلاالبر3سصثانثا"ما

باناسالضأهـةالسلطىةويرفضونأ)ْالشحاحماربؤولى،القسدصصةد

ل!يجعلالعسبحأنويقولرن،الحقوقفىمثساوونالجميعصموعاند،صحينيون

128)صالسبعدإبراهيمأنظس(11

()8لا-)8؟)!السبعةرالكميمم!4أسرأ-جوجسحبيبانظر(3)

،(59،11)!نيةيصا،!لا"صولىأصأرحىة-شجسصصبيبشظرأ0(3)

كا!.!أثااصالقبطبالكيس!هّقصة-الحح!رى.جبيبإيز!يمفي

!511!

531)!مالسيدا!دهي!فيبزنفرا(4)

(أف!37!!ثشردهً!كيانظر(51



(73)

(1)هاخوءالكلجحلبل،كضيستهفىصاصةسلطي

يصولىاننصارىاتخذهاالىالكهنوت!ةهـالرتبهتفىوالإ"ص!

هذاايةيدو!ن،اليهوهـية91قأثيرلملنظم،الوشنيةالجسماعاتاتأئيرإلى

ضلالوقتددكفىاضعةالف!الل!فةعنأخذشأبأطمما"لكنهنوت!ا2التشظيم

دياكوتِش،و!شرفأى"إيبسكوجموحا*3فَبخألى"بريسبي!وس

،وأسحثفقس:إنىبعدقيماالحكحاصَا4هذصحاني!طووتث!م،آكأأأكلا

(3)

شستخدم!نت"ضصرفت!نىوالى!إيبسىكربوس!أسقفر3سمة

مند،بأى!إيبيعيليثسى!لكمةفكمرارأدوثنيةإنجماعاتممطلدحياناأ

.روا،ء.!..-----.،(!")ءبرمثصأوكثلىلىأو.

القرنفىظهووإنما2،الحسبحعصهديحم!رفىلمألاشقغىالنظامش؟ن

لح(+اادترجبو!هعلىآ،14-هـ13بببنفيحاالئاني

التردافىإلاأبال!!ثنروحماأيعرفىالتالكحهنوتيال!نخليممِخطلارولم

كاأ).كلطالميلارالثأدضا

إلىيوجحكص!ات!مأثىلفيبدوأن!الجريسبي!وس"القسسأما!

،ألي!هودسالصعبدفى"(رإن!سانهيف)"ما"الكدىصجلس!!نظام

11ول3-761)!السبع!امحنممم!ةسرأرا6-جرجسحب!بأنظر11)

ترجصة(321)!رهاوتفِنشاتثاالسميح!-جينيبررلىثصاانظر!3)

يح!ؤ+الحليتممحيد

)؟لأأ(عاالسحابقالعرجحانظر)3ْأ:

ص"3611ْ)ء!الساجمواالرجعأئظر!لح-ا

(أول1،5!ألمحسابقال!رجح)نطر!!)



!).!الوإقعفىأمورصايريدالذكطالجحاعةمجلسالا!مرأولفىيشص!هونوكانوا

الرهبنة:

والطاعة،التلهىالنصارممىعندالرهبنة-

)2(

رىهخالاالفقروا

وونحمع،ال!يلادىالتالثالقرنمنذمصرفىاالوهبثةنحصأت

نمث!أشهاسببوكان(3)ريوسوم!،وباخوميوحمما،أنطونيوسنظسها

بع!دفيحاتحولتشم،النصارممطفمدالروصانالص!ممناتد17الاضط

(؟.)ألا"قباروعندجمادةإلى

وروما،،سفلسطفىالنمىأرىبينالرهبنةأنثضصرتمصرمن

()ْ..ماكنأ!4منوكرِصأوأيرلندا.،فرنساوجنوب-،وإيطأليا

هـت.أولكن4الس!لامعليهالمسبحالرهبنةمؤسسأنالنصاركلطيزعم

لي!مصصاالرهبانيةأنوصلوأضبرعز،الكريمِا!قر7ننغاهحيثباطلالزعم

يرعوهساولم،إبتدعوهاالشالبدحصئهىوإن!ا،المسبحشعالييمسن

بعيسىوقغينأبرسلنا6شارصمعلىقغيناشم)شعالىقأل،+ارعايتحق

ورحس!ةرأفةيعوه12الذينقلوبفىوجحلناالإنجيلو6لجنأهسريمبن

قصوعوهافمااللهرضوانإب!اءإلاعليحهمكتناه!مابرصاابتدورهبانية

(6)(فاسقون!نه!وكثيرأجرهمصنرثم7صنوايؤاالذ-ف!!نا،ا7رعايت

*(14281"1)!وتطورهـاناث!أت+المسيحيةأجينيبير-رلنظونصاأ(1)

5!أ(،)؟91!ةثمنولىأ-نطوزكى!3)

81)()صالسابقالسرجعإنظو)3(

-187!)186صىالسابقلرجع11أنظر).؟(

(331-218)صالساسقالمرجعانظر(51
-"آ()67يةالحديدسوره)16



7(الح

فىالنمارىأنحيثوثنيةأصولىإلىشعوالرهبنة!كرة6ص!لر

وال!يلفالترهـب،لتح!بفوندأئه!دىالعنسهاجات!بعوأ4هذمتصرقأت7

(1).والبوذيةال!ثندرسيةسيالهـةهيالجسميبوكأمت

فستا()الروصانيا!ةدصنللنمحرأثيةجا"ضاالر!بنةأْ!7صرونوير!ت

الرمانإله(!ملسألا"ن،عامبا"ل!المسبحقبلى!نمتاصجودةال!

وانض-لجعتالحغةنذرشاألىألاُمرأءأصدأبنة(!ياسلفيا)ابن!ن

(2.)8الححباد(قسئا)الإلهكحمكلفىالحقيماتالعذأرىسنكفى

ماهرقدوأليهولىأليرنانعن!شبجدكانتأيحكاالرهبنةأنثما

(3!.لمصريينا

لسارسةأماكنلصَثونالصصإركطفىألا!دعيرؤظهورالرهب!ن!عننفمأ

لح(االرمبئةلنصضأةصاحبةأ،عديرةشفسأدفلأنت،الرهبنة

ثيانيةنلأقبا!عشر&لزائعصر(لحاي!رت!سةمكصرفىقىويوجد

(د).للنحسا"و!ىسهللربال

رححاتى!أررأتج21لح2،6؟د)!مال!يحيةأ2-لثبلجىأصمدأكظر(1)

ترجصة49261+26ولأثمالأمالإسقابلىالعالمفىي!نيالدالحفكير

ضلبم"لئ!ف

(37)!مسلال!!اينيهلئصراا-رىألطولامصمدنظرا31)

(03-أ-89)ممماالعسيحيةتأربخموبز-الدويركلطيسحسأنثالرألبا)

--32(ع-221)حمماهشنوثأنطهـنىى(أغ

م391؟معاتقويموانظر3341-!12)!!الم!أبقانطبرءالسرجع(5)-

.(ءا!لأء1691جمأ؟،-خ



)25(

صحصرفحىفىالصحارىأديرةوخا!ة،أ،"ديرةه!ءأصهحت

!دبر(لخطظوب!ا،السريةالقبطيةللأجتماعاتاأماكتالا"خيرأال!ونة

(1).المسلمينمدالصز)سرأتاوتصاك

الكصاشس:

،وحجاتهال!سبح-زعم!معلى-تمثلالنمىأرى-عكندالمصيسصة

فيه.ييحلوتمكانأهـ(فىفأسس!ثاوجوب:نلعتففان!ثملذا

عصرناصتى-أفىصىاقيالفتح!ذضثمصرفىالقبطيةالكمائمس

ىأالتاربخيمهسصلرلم،المسلعينحفدومصترمةمححونةأماكنالحافر

هـالمسلحينصإنجاعىكميسةأىعلىأ"أعكئدىحادثة

صذ!بعغركماتفوأل!مىالاس!التاربخخوالالكفاث!سهذ"وةنتا

غير!فيةأنهاالائاممنيومامفهمأحديدعولمالأقباهـأننعاركلطكماإلا"قي!

3القرقهدافىتأصة-ا،"قباروأكما-مولكني،اتس!محمادنمسا!سة

بالغاْي!البونأصبحوا4الغكرىألاسححا!والفؤوفي!مأشو؟توبعد

-تالسريدببنا"وطالبواأشكنائسبناءمنيحدالذى)!سسايونيالخط

.ب!ال!همحابرة،الشالكناشى

الكنائمس!دبلغفقدع!!3!حعامأ(سصادرفىالحكومىللتقويمروفعا

ء)3(4كعيسمستطئةصنأكثرسصرفىالقبحليهَ

ن!فمنلمكنرعليهامضىقدحصأئيهألا5هذبالإع!ارأنأئااخذأواذ

ا!موثلىأفمن،الكمائسدعدعنيثةحداححا!عةتوجد،أنهوصا،قرن

أةْ*الثالثالف!لىأنظر1(1،

)+6)!ص391ععامأنظرتقويم)12



761!

أخذناا9أكبيرةالزيادةتكونأتيسورك!دولا4زادقدالكهائسعدلىأ!

ألنافم!ر4أصمادعيدعهدفىكنيص!ةعاتمرينتسىبب!خا"الترخي!صتمأنه-ألاع!يار

!3)،اتاالساتأهنودىعهد!أكنثص!ةوشسببن

ط،يقعنالحكؤم!منترضيصبدودناقامقاالتىالكنائسإلىإفأفة

(3).كنائسإلىللاقبعدالجحعياتاوثحويلهابإنثما"أنت!أجمل

ات!ا:وعادالقبطيةالكنيسةفمسحائرفىالقولىوصثىصىة

!شتماالنصارىيحارس!االتىوالشعاشرواسطغوساتالمبادهذهإن

الا!صولضاوذاءوثثيةأصولى!نا!خربحضها،ع!هودممةاْصولصن

شهالرثبالطابعطبعياحنالأصركأهىتسلملميةاله!هود

أخذص!االشآلوتنيةالا!صولوالفمحائرذاشاالحباداتهذهإن

سسنلهارايحعاصرةالنصرأنيةعلىالسابقهالوشحمِةالا"3كل!الن!ارممط

والكحهنةأمعالإ!اثحريعوصن،السلاآصطيهالعسبحرفيمب!دالا"مو!(لححدثة

.مئولايمالقدالعهد!ن،عليهتقومأْسا!سأ!نها!لي!س،دكقبحد

ذلكءعنكماتصدشماالجديدالص+

أنسسبحأ)ى-أنهننسمىلاأنعلينايببا"!+حينيبير)ثمارلطيقول

للعبادةطقرسجماْىصىولا،جديدينبضيأمطّلم:شيئايؤسسلم

لمالشا!ا!إلديأنةكىلل!قوىحْريدبتحودثصشصيإلاياْتلم،ةجديذ

4؟!أ)!الفضب-"ضوفهيكلحسنينصصدانظر(1)

ث!35()عماا!سأبقانظرالمرجع(2)

73(ص)صتهنرفىالطاشخبةالخ!ط-جمدو!انحلرحمانط30()



2!الأ

(1)!.وشرأئ!اشرعهامنأوأتثاصعتفمنال!فييرعىبأنهقصفيعم

اترالشعائرالعبأرفىوالنم!ارىالوشيينبببنالوثيقالئثابهوعون

القديمسإلىبولسيهـسالغدصنالكفيسىةربالكبارإن!:جينعبيرمِقول

همذ)أهلرايئإلم-الضاسمىالقرنإنىالإ"ولالقرنمنأكأ-أوعسصين

به،اهشحاصهم"شهـدملىليدىوفيردعدالائموأهد!نوهنائا،التشابه

ي!خحيهأنأ!ادألاثميطانان:فقالوا،أهوائح!مصهـمصبفثصروهأنهمإلا

نأالشريِنأرأدمثل!ءنتافكيم!ةشحاشروطحوسإت،بالصسبح

(2)

ال!عابهلهذاتجريرثمعلىجينيجببرولرد!سرأرهحم6فىيحتذوه

فمى،الحاكأ!خمكصرلًافىعنهاالدفاعيحكنلانظريةوت!ك!:بعَوله

أدشالع!صرقييانألىعلىألا"حوالصنكثيرفىأثرتالحمئيحيةأنالر!ح

نمغيعالبف!ربوإسطةلبىنيانحلرفىالنجاةجمتاْمينتهضصثنها؟نتما

والرسوزألا"ساسيهالدينيةوالصصأسمالجويوريةا،ةساطبيرأدتإلا،إلمهى

و!نت،الصسيحيةصولدياناتاللىثلىكفىسابتههَكانتاالفعالةوالشعائر

إسانأليونانىبالعالمالضنتثصرةإتالعبادفىالتط!جيظتسنالعد!يدتجطى

(3)ه*بولسيسانقدهخيه!إشالذلأكلاالعهد

فيم-وصغكريهاعلحانحهاإعحرأفا-النصرأنمعةن6ئرى)رصبر

الوشنياتمئشبجإلا!ى!أ،وطمَوس!أوثحعائوهـاأشهاوحمكهار!اشدصأ

"ل!اواللأ-حقة،لهاوالعاعرهّ،اعمي!+أالسساجمقةالشتلفةوانفلسفاصا

(631صاوطورها.نننمأتثاالحسيحية-جيمْيبيمف!(رلىأ!اا

10011صأنسابق-اكظرالحرجع--)؟ا

س-3-"ِأ،-أ-)حمماالسمابقأَنظِبراالمرجعإ)3"(



لأ()8

جم!االا!رأفإ،النح!رانيةعلعاءأماميكنلم،راقسأبهاشعلاقة!هذوأن

خريفأوورفييروندبت!ابهقلااوالحسنيم

اثحاالثاالصحض

ال!صبهـجانبفىفثرهأ

درن!اصةوإلي!يم،إيصرأئحلبقفىالس!معليهال!سمبحجممث

أرسلىلملطوقافأبأب:ْمنهائجيلالإنصو!لكذضاوبهد،جكيرهم

سبحانهقولهالقر6نوصن(1)الفال!ْإسرائيلييختخرافإلىإ،

أ)2(اسرأسمل-شالىركأ!ممو!)

لرسالةأممخحوصية4هذيعلمونالسلأمإعميهالسبححوأريوو!ن

أ،جبتهماج!يعأضقعم!مهمعلىيرجب!ونكانوافقد،السصيلأمحليهنبيهم

،حرمىهإماجحييمأنِفس!معلىويحرمون(التوهـاةأيمالقد!+العه!رإ!سغا

أسغارأسفارهاويع!رن،لهمثحري!عةموسىش!يعح!يعرونأنهمأ!

وأبنصض"نغسهالمسبحصحماأ،ذهـكمنيس!نثونرلا،صقدممة

13(
ايحه.!ملى

رانتئبمتابحجيئه2تويعتقدا!سبحأهذ.ينتظرو!قبلعناليحهودهفىءن

أليهؤدبينجداوأسعنطافرعلىعظيحاأنمارأالحمميحيهالعقائدهذْ،

هـهـتاصترو،سنواتجمبنهحع،أ-لمسمححيلأدخب!!ا"و"حماكهـيرود!6خرفى

)31أ:لوقا5-6.إ:،؟:!لأأ5:لأوإشظرحما،2أ:5مشا.()

53-ء3؟2ءي!+-3

الاا)4والماسدوانظواتف)16)8؟!-عمزأ-ت7لت)3(

!5-"محا)لىدو!سلامالساجمقةسة3رالعقدسغاالاْ-!افىصالواعبدعلىانظرإ-13



لأ!19

فغى،نفس!4ا!مسبحا!يامفىالأنشىارفوذروتح!اإلىالسيحيهاسعغائد

(1!المسبح"الصرِمجىلمجارمينتظرونأليحكودءنالوقتاهذأ

المق!هوءهذأهلىوظلت،ءإطال!م!!ىمعفيهال!مسيحىاسآركلصأتكنلم

ربيممن-أكفرالمسي!رفعبعدأ!مصأؤود)عىلفي!هودىوجلط!رصتق

الا"مسمبرميميدعوأنأصر4ال!سبحوأن،ألم!سبحشاهدأنهوأدعىقرن

والذكاالرج!هدااْخذالوقتاذلكوصن(31الجديدالدينلهذا

بسينالنمحرأنيةلامحنا!اعوةباشهبول!!)باسمبعدفيصاصصيدأصبح

جحيعأعياد،البلاد!ختلمافىيلوفوأخذ،فلسحلفي!3خىأالا!3

ديخح*ؤيركلا.تِ!اعهالناسي

جا"جمل،الحقالعسبحرينحلىالجديدالداعةاهلتيكنلم

الال!امورريتىعنالمسبحمن!هاشرةتلقاهأنهزعمعند!صنصهـلِدبدين

ليسإنهجمهبفصرثاالذ!ألان!جيلا،ْخوةأي!اوغرككم"قالحيث

باعلانبل،علمتهولا،إشسانععدمنأقبله؟لا"نيإنصعانبح!م!ب

)13-الحممبحيسو3خا

ناجيسسلالا8فى!ا"تن!حمو!علىرسالىَهدويهفىبرل!ى)!مد

الأ!-جميعوأرطمققاذهبوأ!منيا،يهاتكمالمسبحأن3.دسوا"ا

جميع!حغظواأنوعلمرهم،الغدسوالر-والابىالآبباسموعدشهم

()"136ء!الحسيحىالغكؤتأر-خ-الخشبرىحناانظر(1)

-12أ3-:11163-32:6"!-3:!الوسللاعصااشظر(2)

!أ:أ-علاكنيلا"!-ْأهـلإلىبوالسرسأته13)



).ول(

111
وغيرها"ط!-ساسدىاشقة!ا"إلىأ،!يامكلمعكمأناوها،جمهأوصيتكمصا

النصو!ما.خأ

عاصةثبعهنظربهولسوسنفىالنصراثيةأصبحتالو!فذلكمنت

الي!ها،عوةوالدكلمضهايصبالبثبلك!!

فىمهكروقتفىالنصراليةوخلثهاالتىالبلادسن!صر!نت

أخذتص!ومن،الرسولصقسيدعلىال!كوىأ،"ولأنقرنشت!ف

أفريقيأشصاليإلىفيصلت،نجريقيا6أن!حاءبعضكْلثشرفموالنح!رانمة

العناطىهذهوظلت،العفاطقصنوتحرععاوالحبفة،التوبهوبلاد

القرد!.اأهد!نتصف!شالحبعث!ةكهيممصةوخاصة،القبطعِةلنكنمش!ةشابحة

أخذتالعشرينالقرنأبةوبد4عثصرالىاسعالةلونآوأخرومنهت

القبطية،الكنيس!ةبيماعاما!سحهنحوب!كثالاكعجاهفىالقبصه%!الكنيس!

وجممث،وهيكها!نظيعهاوتجدل!ددنغس!اثحد!افىثرأص"

،الكمشات،والاْديرةالكصائحسفى(لديخىبالحائبم!طالافزأدفكرها

(3)،ا!!مورصىرغيرهماالسصعياتوفى،ال!هوثيهارسوالمدوالمعأهد

وبلغ6القرنهذأ!ثىهـفبعدألجوأضبهذا،فى!اهـ؟لاهثصام

الاه!صامفىأخذالذى،إلحاليمانبط!يركثمنودقالبابادثدذووتهـفى

سبمِ!!فىألا!خركطالكفأشر-صع!تضا!ق،محرخا!3ا.لكنيسةنشاروبدوشيع

ب!ح:3لحلوقا51:!6!هسأيفاشظروأ28:91مشألأأأ

وكايسةالقبطيةالمصويةاالكني!دصة8السمديعدسو!بالنىأشكلأنظر(3)

1-/ر9(لاأصأشيوبيا

التاشىءالخمصدمن،الثائىالإْولالحيصث)ثخر(.3)



!81(

منالقبطيةاالكهيم!صةفىأصبحت،الع!الم&ولمخ!لففىامنصحرانيةنشو

هنهه!ا!علنت،العألسرالكثاش!مجلمص!يفصهاالتىالصمائسهـهذفىمن

التنحيرجالفىهـاأتصأدعنانحالىالكناشسسجلسصلألصنالص!ائ!ص!

والروصاشيةكسيةا،!رقيأانثائس!لنالنحهـرانىالعالمتاربخفىسرةولا"ولط

!نصيرعنسصئوايةثنائسأن!أوالبروش!حتاش!لةني!نجلي!والإ،شوليكبال!

11.)بالإنحيىالعالم

ضؤأيف!3صبحتأالشصيرىلخكرهادعماالقبطيةالكنيمصةأنكما

هيشاتوفى،ا،"مريلئةألاشجيليرصعيةوقى،أفريقياكنائحىمجلسفى

(1).أخرفعالمههنصرأنيَه،ب!عثاصا

لىكتْمئ،كحيسثبمفكرعتلاالقبحبةأنكف!سةْرباربكضأو:حوقد

الكنعسةفىالحرا!ةخدحةأ"ن!البححِرةأسحتخ!باخوصرسالأنباقالهما

كغاكيسعجمافرببإيمائناءعلأارصثاطامرتطةفهى،ضرورةالصسيحيه

،!(3)

وحل!،

بصمأحدص-ي!4كيرإنح!ا!-فقالالنحرأنيهَع!صيةأيح!صاوجممكما

14-.أكل!ه!أللبشري!هىبق"الناسسن!عينة

ألاتتى:فىالشصيرىالخكرالقبحىأوجه!يمنرتل!شيص

وانحاضصال!ايخمىل!ي!شيربين4حقيقة:الو!اياجمدأصومدىانظر!1)

.(03لاا

أ!لأأ/6،186كآم(لح8)مالح3د!ألاسالأمىلحتار2أنظر(3)

!)6؟!(وكوأزة!وحانيةالقبطي!الكنيسىة:باخوصيوسأ،"ن!بااشظو/3(

)6؟أ!النمابئا!!جع)!ر(



القومية8إحيااالعالميآوأهحميتثاايقبفيةلكئيس!ةاشاحسصأحمماجمحيرالا

الئَبطية.

أنلاهرتمِةارسواشحدوالمعاهدإلمكياشأفىوالفح!لجةمنيةالدى(لىكة

الفحححراني!.إلىالدعاةبتأهيلدألاهت!الم

خغىأوصر-ح!منعلىتكطوىالىتىالثنصيريةانت!ئصارالحطبوعاشا

ف!ىالسبح!ثحح!صية،+والإنجيلالخر7نخىالصليب+مثلىبالإسلأ-م

فسىو)ترهالمصبحعلب!و!المسبحألوهيةرْ!والإنحيلال!ر6ن

،-القر6تفيالسصيحيهَ!و!الاسلامفىال!مسيحيم!ةو!آالإسأ3

.والنشرأتالكىبمقوفيرصا

عاآربهسكتد"!تجفئاع3لا(ألكتحىفييئأاكتالا!!دأ"صصااظكاقتهإجكآال!!د

م!لالأ!عامافصسيحى+وأتجاع-درسا(لدينام9لالأآوضا،أم339

كهارر!صاليعلنحياالشجشاعاضأوألاوأدتححريحاتالندواتص!ىكفىمن

رأخركما،2ترنةبينالكنيسصقي1

كإكراقير!والا!رالثاصسقاممتاالشوالن!ثىروالصأليفال!حقيقحركة

"منس!اهأشلةبكمياشاألا"سراق

معئ!كلبأ!،يرةالأروتبويراللثاسسبئا"فىمرآالمطالنمتص)ط

.الحصرىأنترأبعلىالنصرانىاالطابعاضفاءوسح!اوا!،الا"نح!ر

ف!كبرثثصا!صلاصظةنهافا3مئ!كنال!مورالأسنلكذكيرالى

(011المحا،تصخ!ل!فىال!صيرىالقبطيةالكني!م!ة

الثالث.لوالخصالثانىأنظر-الئقنكملللمزيد111



الثسافىالفصلى

الثنح!مرفىالقبطيةال!نيسة!نيج

بخنحبمثا.ال!ريف-

الصّنص!يرليةهالكطيسسة-أهدأف-

الصقحكميم-قىالكنيمص!ة-سائق6ساليب-

الشحمير:فىالمنيصةنشىاطى-

!رءإضلداللئيسصةتث!أث-

ص!ر.ضا!3ةأ!نفصاحف-



:الشصيرىالكثيسةبحف!جاشحريفا

عليه!سيرالذكلاوالنالامالخطةهوةالشصيرىالكميممصكاالقبطيةش!ج

الشصيرعة.أهدافح!الفقيق

وعمائل،ةعدافحهاأهدلضصقيقإدتنصجرىمشهج!افىسلكت3قد

عمليةهوساشل-82نظريةوسائل-أ

الآلى:فىتتمثلالتظريةقالوسائل

وممادشة"معهالثقاقىواقعاونالغربنحوالتبطىالكعمىاشوجهِ

فيةوالثغاعلأجمةلااانمبايالحوام!طوألا،وافسياسىيئىالدىللتاثما!الكمجسىة

رالات،قيةهجتعاعيةالأأن!حالاشافىالكثسيالنفماصىوكألك

!+تى:فيبىالمطيةالوساشلأصا

هشا!.4،1والكبفالكمحيةنامنجمحمهاآه!اوالايرةوألا!دالكمائسءبنا

التجأريةوالم!،ت،العأمةْألا"ماكنفىالقبطيةالنححرانيةأدمظاهـربابراز

وانشا"،الراقيهالا!حيا"رفىالرش!سيةال!رقوعلى،رالعؤسس!أتارالنحر؟شا

و!قا!مه،والضفيهال!جماعةوكودوالإصعياشا،رسأوالمدالكياتمنعدالعد

السعطيمنعلىانتنحععِيقوحصاودة،علييموا!لايثاررسعنويايااءلمصادالسملمين

اشل!طر4لةرمحا،بينثمالنممىليدتحد!وتوو،لي!ث!11برا،سسا"ةوأغاضشهم

بالسملمشِهفيح!ايتحوفموتإقىأكثرالمناسباتفىواقحدىزالتعاسلاالقوةْ

ظعهروانحح!اانمذىالعحلىالطبيقفىالتشصيرىالكهيحمةبرؤمن!جكنا

مصأوب!ا.م6صحصرأصلدناعسوأءالقرن)هذفىخاص!4



ولألحا

التنمكعحرية:الكنيسةا!أهد

أنلزعسبهم-أكأجصياعفوحمأفىخاص!ةيع!نةالقبلمِةالكنيممصةشئضع

الكفيسسةبه!تأركطوإلىفكرىوباسمحلات-الشبحرسلأحدصؤسسمها

عصرنا!تىملح51عامونطضلف!بمعاكل!رألا!خرىال!ماشسعنانشقاقهاضذ

سلاع!الانجولدمنذِالمسلحينصانبمن!وتسالىوعد6منةةوجمحيا،الصاضر

الكنسِمةبهاتتشعادشالمزأياهذه،ا؟ن!شالسأبعالقرتفىمصر

افأأهصدل!قيقتخحيرىبناثما!بالقيامالافبا!أتباعهاجمعضأكرشاالقطية

يةهواقتضالىواتجعاعِةْ،ثقافية،وسعاسيةكنيةد

ينين!:الدصا!هدالأ

يأتىةساا!قبطيهَللكئيسهالدينيةألا"هد)فصن

أ،سلاجة،الفمريعةأص!موضطيلءالمسلمينلشح!يرالسعي-)

هـت،مأح!منقوأنمث!اأدأسممدصبال!ليال!حكومةرالضف!على

وثبالسبلصيندخاهـةالث!ريمةأ!!متكونباْنرالمطالثة،انفحريمه

ادماصة،االحياةأألىصإحنف!ائمياأقمىأئ!هامىي!كعوأ.ش،سواهم

!011اسظع!!إنوالسمشمينما!سثىعلىإ"القضوجمالتألى

الاعولىصررهافىالقيط!هةالكفهم!ع!بهاششحءئتالتىالمكافةةأعاد-3

فهالثصرقفىالئصرانىللاثعاعصركؤاوجعل!ا"إء،سي!مىالفتخاقبل

ال!رسائ!لوبثصتى،السحشوياتصصعإععىالتنكس!بهثنضارو+ابت؟ممئيفلكوق

!2!")5دِة-ْموللىاْلئينعامقبل!رانيةدولةأدىمعسولتصويل

الضزألى(محمد2،1إ-أصصرممأ!فىال!ائغبهة-الفشهوىبدأنظر.جمحالال

أ2"!!أالعالمْألاسَلامى-خأكأوجويث!ةطى631!أ)الحقشفأقذت

.آ85!!طم؟غ--9-213أص؟إْأ!د)ا"ثيناالحربهـفيامجله

019ت!ءبم،،9"سفي:؟ضلى.ث!في."،4!ءقي0؟ء-4-!)13؟رطىالححشعسجلةقىغريرانظر



ول(51

كاقتأنهاالقبطيةالكيم!صةتسزعمال!ىالنصر)نيةأالكناشس)حعِا"دلىروكأ

ويسط،وأشموبيا،أنتوقيوبلاد،ا"فريغن!اضممالىفىقديمالياتابع!

الكماشس،ت!كعلىنخوذحا

4ش!أالاع!لاميةوبضأصهأفريقصادولجحييمفىا،سا:مىالمدوقف-3

!سيحمنعقياأفوتطويوا4صى!مصفمالأأنعالمولدبقيةعنوحؤلسأ

.البلادلتلك؟،!سلا!ىالمددوندصحولنحصرأنىأ!نىبحزأمصثاتح!ا

نحعبية4قا!ونحعلتض!ارو4أهتوهـاءسفتيدالمقبليةقانكغيسصة.-.،-

أرواضتسارهإلاسلامتوبينبمنهاخولىأفويقيا.صتىثصموممبمننكرانية

نه.الإ،فارقةأحكت!فاق

الكنيسة!عاوتصلالصنالقبطىالهـشَصيرفىاأْنحفظظهدَ،لر!ظرمدْ

الباباصلبفقكاالقارة،هدفىالماملةالعالميهأئنص،شيةالكناضمع

عجمشصد27تو!سصاعد،القبطيةالكنيسسغعمدأسري!كناثهـ2!جلسصن5فشود

رسالياتاألاالئتراْنفىانحىأهـرينصامأأعلنحيث،!ةالقا4صقفىنضاصثا

الكنيم!صؤلز!سا!كدمنلابدرأشه،ر4القا"هذفىالعم!!حلىرهقاركيراتشربيه

(1)+القا!4هذهبال!ححيرفىهىتقوآصكأالقبطعهِّ

-السياسيه)فإ،!هد

فىْرتبلو!ْ،القرناهذأوإئلضدالسي!اسىالقبطيهالكني!مةكثصاروبرز

فىصحررشمسوزرا"غالى!سبطمث!لىاعثابفىأم0111أسم!رورغآ!ااجساح

(آ)+الوقتاال!ذ

وأفرت-6ونةمابين،اد!ديأسمة4الك!يفأشأذال!ظيصاسّاتظ!رأتبدثم،

!13لإلما31لألملحت648!)؟93دعدال!بجفحصحلقفىأصقرتحقيواأ-أآ

ء(2لإاحمأ!صرفىالطاشغيةالفشة-وىفي!خالاثظرء3!؟أ



)861

5291آعايوليوثو!ةجممدألاواضىحمثكلتظهرولم،ةودصحد!نتولكصيا

أ!فسا"الافبأطعتثثيرءنتالتىالسياسيةحزابالاعمنكفير"إلخاشب!عد

11!

+فمِ!ا

نضصا!+رسةلمحايلىبدللأقباوويكىلمحزأب1.6هعلنرإلغاءبعد

.الكنسِ!ؤحولأ،لتفمافسو!السياسى

السسارسكيرلسعلافىثا!ةلكذب!دللكمح!ةالسثاسىفىرظ!هرالدى

الصأ!ي.المج!ريردُاالتالث5ثشودالب!اباخمغهعهدفىشم(7191-91ء!)

)آلركزأ!9عاممغذللكفيسةيصريركاأصبحىالضضنرد،عهدفى

السياسىاسسصتوىعلىا،"قبا!مطالبوبرزت،السياسيهّبالسجؤانبها+ألا

جقحاحية+واينيةودلسياسيةضيا.زأشاوأبحهتوقالكيسةوطالبمّه4وا:حبشىكلى

الكهمسةفىشنوديالبابابرئا-ةعقدالذى،يةسكيدالأاجتمأعففى

إلى!سحطاسموفمحقدمبأنهالباباص!73913لم25/3بتأ!سِخالحرقسيه

أهححها:صنمكالب!عدالصثوسة

رئيمرألصسهوريةبعدالسمِاسىالبررتوكولىفىالرسراالباجمامرثؤيصبحأن-!ْأ

الهِ!رأ!".وقمِل-وشي!عس

لم،.نصارى،زر(ؤهايكونأى)وزأرأتثمانىل-خصصأن-لا3

3ءالج!حث!والبولث!مكفىالعلياأتالقياد!يع!هم!خح!-"أن3

مجالمم!فسىكرؤسا"،نيةالمدمهالقيالىال!رأكزربعلم!متخحم!!أن-؟

مير!رتوا!ىالوزأواصاوركلاءالن!أفظونحنهمصكونوا"نوالفصر!مَأاْلمؤسساصا

.المدتووؤسا"مجالسىالعاموت

)1333.صالففبخرعا-طمللحطششأثظرسصد!أأ



)87(

،الحراثسزالونراراشافىهـ)شسبهثذشفلحندابايايمستضا!اأت-5

(1)

فيها.يلوالحدانعنأصرجمع!ترشبحصقله،يكرننيةوالسدالحسىكرية

لاقامسةيخططونالقرناهذسئالسبعيذاكأصنذا،"قباطكاناوقد

عظيلدولةشوإةوتكون،أسحِوروعاصضهاقكونالصعيدفىنعكراكيةرولة

مصووص!سرسسحسقوكطعلىأكقىثنئ!فوقد،صصرأجزأ"؟ملتفمل

0891مايو(؟فىالقممبصجل!ىأصامخ!اب.ألقاهفى،الوقتلكذفى

يهلددأن.،ءأسيوورعاعحش!أتثو!للأقباطسستقلةشلةدقامة،!فططعى

رعِسايكؤنأنيويدفهو،ثشود،للباباا!سياسعهةالمطاصعنمعلوماتا

(3)+.سياسيا

ا"!دافه،فحىح)عن6،المثم!عبةجوبفىشنوهـءصديض!اللبا-جماوفى

فىئحدثفقد،11صرش!بدصد،محركىالسعهاسيةوأروماعه

وطالههموأقة"عنافع2د،الاْقبارو!همالتىألا"مووصنكفيرسالحوبحاهذ

وهسو"عيزو!لىروللاقطالفعحىالمعثلهونه6أعوشم8بهاىينألىالنق

فصاقدفىالحقلهوأر،تحؤونهمكلىفىوالإ"مْباطالدولةب!ينالوسمط5رصد

الدولة،فىدورس!اسىلهككرنبأنوطاْلب،مصرتخصقفمهّأىفى

رأن،ضارجهاآأاخلماالدوردأهذ!نسوأ!،الدينىدر!ءا!ىإض!أفة

31!الدولةصلتددرنالقبطىلثمحبهصالحا!زهمأكلىأتضاقفىالحىاله

مح!دالضيخ1135)ممماألاسملامىالعالمصا!ر-جريثمةعلىإشظر(1)

.)163!ماالصققذأثف-الغزألى

((؟)!معرفىال!أئغعةالفشة-(بدوىجصال!3)

ول2!يروأَص!ر)الف!حفةجرصِد-ؤتمنونالباباضطابنصاثظبر(3)!!-ت

-.-*3+آ58111-!ساعربمو



أ"8(

شمكينأ!ىممسرسصلإمر!فهالاالعسلضعففضةاخلألالكسِمىةع!لترقد

صخظ!وفى،الحيويةوصؤسساتم!أالدرلةأجهرفىأ،"!با!!ن"أت!ا!ا

والمعاهـندالكياتفىخولىالدمئومكعتهم،العصرقيالبإسصاضا!هياضأ

ث!لىالقرلِبالسقبلفىييآاشدفىسركزصَى،!ضا!بش!جملأ!لميةا

تخظي!فىا،لع!ثصمىالعحلغاباقىوأستصروأ،،العملية،الملميهَالفروواضا

(1)-8سياسشهمسرأصح!مفوف!هم

الثغافية؟الكني!مصغأفي!هر

الحصوا!!!يقعنشقافيةافأهدتحقيقأعحىإلقبطيهَالكفيمم!ة!رصشا

ك!يرلهاتحققوقد،العلميةألالياتوخاصةلحضاالصا!طفىصثتاعدعلى

فإع!صسةالكنبمصةأتهاعلهخ!ابفىءكُمنولىالباباطنأوقدءلكت.من

قىالمها!صلوأالسوالنىأثن4اح!قوهىالحْىنهالمم!علىمنهررس!نالعد

وعجرها،صصةوالهند،والعكعيدلةلطب6وانشطيرةأبياسةالرطتاظهبعص

ةلزياوالبثدصرإصلةعلىوحث!مجمم56بناكفرإْلىفيعهإنسثتيماصعثو-التى

(2).القربِالع!متقبدفىا!نسبةهد،

والعلومنلاهوت3!ياضاتكأبهمضا!ةجامعهانشا"إلىأيضاوصمكوا

إذاعَةإقامهَفىسمحي!آإلىإنحافة،الغبطىالصيحىوالتا!-فيا-لدينيآ

(3).و(لثقافيةينيةالدمصثمبراطريقهاعنيبثونبهمضاصة

ممؤلفاتم!!عنالرسحيةالرقابةررفعاننشرصريةياروكىؤا"أ!ف!أوطالبوأ

آ)771لما/61-ق!؟63ن!البلأغأذظرَ(11

برىبدليصما(!13محماالغزالىصحعد(1933صصبرلصصة.حفىأنثلو!2)

3-3---ا--0031(8لأأَ!

(6؟!عطلاالغزالى..محمد-(032-)!-حِريث!ةأئظز.ءظى(13
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نرحيهم-على-يهّلحادالاللكصإباخا!دروضع،النححراتية3وصفئحوراف

بالىّأر-خيشعلق!وتخسمينءالنصراشيهةال!رلبالعقمِده!تتكأالش

الحخظغهَا.لشعليممراصلفىمىألاسىا3الغتحقبلالقبحيةوالحفارهالنسرأنى

0111ال!صريةاركماوالجاصحاتال!دفى

الففأينامخ!فتحعأدجةلىصتعدوصص!ىتصصفإنمثماءلهمتحغتىوقد

الآضروالبصض،مصر!فىيصد!ابمض!،رالسياجمميةرالثغافيةينيةالد

أشمادادتى(وصئق)ةجريداضليةالداالصح!أبرزوكان،معرخات

ئحنها:مصرخا!3الصصفأما-!ستقلةأمةوكائ!مقباصالأعنشاتتصدصا

فرنسمافىر،تص!"أ،"قبأروعالم!ومجلةأصري!فىرتصدر!ةلباولا،8!صجلة

وخاهـبثامصرخلأ!وكصياهمالأقباروئشونمعالبؤمحلىفيحهحاعتمامأ،ويفب

(3).الصسمينواللس!مدممةمطثمقا!نثرإلىإكأافة

ج!حاعة:لااافا،عهد

متيأح!لجىهـقصصا!لةفىصختطغةاجتحاجمةباعصالالقبَطيةالكمنيصصهمتقا

الن!والىىي!قامةمحك!رو-لكفىال!سلمالشحبيغرقصتوكطفىالقبحبَاللثيسصة

الوساثلوخدف"والترفيهالرعابةوروو،جتساخيةإلارالمؤسسأتمحعياتاوالي

عيةجتما،أ

حبوشلكوق،أبّاع!اةوؤيادنرعلىالصثفىالكنيسةضاأخذكما

الصصِةصاصاالخدومضاحغةألفقيرةالقبطيةدلأسرودمنويةيةماراتاوسمأعدفزحوأ

.(87)!يدوىجالا!أتظر(!أ-)

أ،الثقأشعلأمىإلاالكن!يسةأتجا،)-القبطيةالكثيمصة4صائلى!هحثتظر2(3إ-

دكعيبمصةرا6ثا-:"ْألا"رلالحانب،"ا!لَثادضاإدف!لط:ألا"ودااسىضااانظروا!!

ء-المّبط!ه
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لأ!مناسصحىالصجمالأفىوال!!دهلعنا!ة2أقصىلوفي،الكنيسىةلاْت!اع

الحسسين.أمعللىقعكم!ىوف!لأتكثيسهأبناءبينالوفعهاتشسبة!ليلى

الاسرةمبالفىالاسلأسىا،جتمامحىالنظامبمحاربهالكفي!م!ةقاتكحا

فىالثمشصيةبالأصوالالخا!ال!صريمىوِلارالحدإصدجمسرعةوالطالبة

بمص!دلشفييرالزوابمعقدانفساحمقررالذفىأ!55لسنةرهـ62؟القأضون

بشييرأد(لاغدموعدالقانوناهذ"بإلظ،الطالية،ينهلدالزرصقيأصد

وقضا"-ئرعمهمللأشرة-على!ماقيرذدك،ال!عقدكعدالمطةأوينالف

الر)نجينرنوالحيلولة،لكذمقفحهموهد!1)هياتقبالاالت!ىعباعى

الافبارو.كالاسلام9ا!ناقفى

ية:ذالا،!حساقاالأ*ئحد

المسلمينعلىا!تنصييقإلىيهقحىادألاالقبطيةالكنيمم!ةسياس!ةفتثد

أتثاعإترأ*علىفعههالكفيية!صلىفىاترابالقداْصكن!ايمآأيدشالثروةونغ

القبطية.الكنيس!ة

م!شاحشوالايااقتصادالمسلعينبحقارومةاْتباعم!+أعلىالكنمعم!ةتأصوكحا

ذلك،فلهاريت!ح!استىالصألاضأفىإلاطلقاامشاعامصهمالصادكلماالحاصل

عنحهما،س!نا"يسطي!حونألا!سو:أقئ"فةفىألسملحينمقاروصةلكقويصئى

(3)هالبعصبعفس!مصعأال!إونل!كلمممكمااممالىوذلك،فيها

فىصرفيثهم!السملينصناعشنقاولحةأتيبادأمهنالكنيم!ةصلبصّك!ا

الخب!حاالغردلئاقكلفولو5إلا"قبارووالحرفيينبالحمئاحعنهموالإيص!اضآ

ول((-،،ماسصرفىائغيةاللىالغقانة-وىبدبرصالانطر(؟)

()2133-.5)كأجرليضىةعلى651-56)!اسغزالىامححدأنظر(3)
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()أ.لحشق!واثدلبوالنتقالاا

ثمعيرأ"إلىللم!سلمينقتصادبةألا!قاطعضمفىقياووالأات!هكما

أضعالىاكبيربث!كلذلكفىوالتوسع،والا"رأضكنيةااوالعماشرالحقارأشا

الص!ات،منوعرهاأصحب!ؤوأل!أسنتأ!س!مالقالفشعقصممهِأودعلى

بمصريغعلواأنركفيير!دونوهمعكلي!7والتض!ييقئ،!هاالم!ملمينو!رصان

نعالموأرثةفعلكماأوفلسطينفىالمسلمينالعربصعاليهودفحىكصا

فىإئسيطوةالسملميتعئىالقبفةإص!آلهميششىصش،لبنانفىالشصلمين

عليهمه

ا)!(
!22-235ءامحطجىريمث!ةعلى651-65)محاالضزالىأنظرَمىمل!



)!2(

نىلاالعبصضاا

التفصيرفىالكئيس!ةو،سافلا!ساليب

السَنصيريع!أفحهاأهدلتحقيق،وصماشلباع!اليبالقبفيةالكثيسةتاأخذ

أ:!ني

ها،سشعما!ي!والشحماونالغرتنحواالتإحب،:أولا

عا،س!حاررال!ماون،الغربنحوالغبطيةالكنيس!ةرتوص"بوادأشابد

!صروالئمساآفىالنصرانيةأ،"قلياشاأخدتحيخا،الصليبيةزتالصرفىبضذ

8الغزأةءلهو،!!المساعدالعرنلدبحد

الحهنانيونوخذأ،الصليبيينسا!سقأولالأومنكانالش!امفغى

ضكان،.المحتلين5لهؤلاصينضيرركانوا!ءالا"رصناوحذرك!الشا

ضاصرفىج!يماو!ديؤلىرلم،واليعاقبهَال!لكيين"النصارىموادعدب!يروت

(1)،!!صْصرا!"رربي!ةدع!فزالىانووا!!ر!بئعئوحماهـروهم،الصلمه!يين

صصاولةفىائصليبيسمعالشعارنفكرةتهمراودفقد!صرفىالا"قباصا"ما

!س!صرأنلنينالا"قباطو!ن-أ2)مصرقىقطيةدولةإصا"ةعالى2

بمصركذلكيخحلوأوأن،وئهيااستجلا"سور!ائىإمعانهمعلىالثلمبيو!

(3إالسمدصيئ!كلكمختامطمئنونحماباكمرل!!ني!عصون،أنهمردا،عن

جةصوجا!تالصح!قيئىالصليبهةالحروبفن!لمئفتؤبعدثم

ليؤسرانظو8611)ص05،؟أقماطصمملمون-تاجرجاكانظو11)

لالأأ-؟!)صالمارونهةالطاشغةأصلفىتاريفيةةن!هذةريان!

.ء4أ!(سجهرل3برف1ألغدسييتاوصجاجالقرنحةأدال

حبثمى8صسىشرجمةلم5،65!-،،54

.(1(1!!!العضرعةالسها-5َكى-ال!!قباروالغغىانظيرسصطفى(؟!؟

-85!3صوكئهسضح!أالقثطيةالأط-تار-جْكشمرءل-أ؟نظرأ93
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والعثصرين،عحمرالتاسعاالقرنن!ضلألالشصيربةرسالياتوا،رسشاال!

العربس4المتربومصرالحصامبلأد4وبضاصسلامحأالإالعالمأضاصمتما)قى

وخاا،ست!اروجدوقله4!الانجليزىأمخرنجسىإألاستحعمارصحبمتوالش

أذبلادالع!ييهْفىالنصرايخهِّالطوا!اعنثهيراترحيباإرسالياضاصنعحبه

أظهرتا."إ"أ-!!!17ص!رعلىالفرنسصِةالحملة"عحىفبعد

وحاولت"!نلكصا!ةرأنها،المشلمينمعتحاطناا!حملةهده

فآومؤأ،هرأأ4هتتضدعمهملمالمسالينلكى،الصحلحينمنالتقرضا

.ما".ا!رعاممنو"3ص،بىالفرفسىالمحسممشعصر

إنا!-قبطىشدتوهو-ريا!زاهـركلوكالدىفيقولاقها!الأأسا

!نيخلصوهمأنأحكعلىالغرسْعح!عينبعانضعاوتفىوسسحاحْوأيدا3الا"قهاول

وكفسا"ةصهارةمنالإ"قباروعليه!نصاالفرضسيو!"عرف،الا-لامىابرك!

(1).!اش!يرِةالمناصبفولوصم

منهمو؟ن،الفرنسصينإلىانفموأينالذالأقباروأسما!دعدثم

راجمىحناا!ممىوا،رأوىسيدلي!فيرصِاوالمع!!،حنينريوحمماص!الممن!م

منصورفحم!لاللهعبدأ!ا"كولرنعهلرت!ةإلىمن!ثمكلا!ووعى،ضخلوولكنيعم!ة

ثم،لهخامحمابقطرسكو-سماإلياسالمعطمنابلمضن-:وعينانقوصفدريشةعلى

.31).بالمجعالحلىعضوأ

ألاْقياوواس!لى4عليهثووت!مأئنا"الصريبن!هزم!كليبرأنوبعد

لنمسلمين+ألاساءةفىالموقفهذ)

ال!ث!واممنوالنحعارك!ا.لغبطحطاثئصاوى"ظاول!يقود-الجبرش

،11!3لأاص-أفمممزكةوالبَو!يةإِل!سيح!بن-ريا!ز)!ر.د!أْ)

.(37)!الساسىابمرجحإثظبر!3إِ



أع!!

همحخدوأظيروأ،أكراضى+ممذ+مونالوأ،والضوبابال!م!بالم!سلمينعلى

إلوحد)ين+(،صثهّ،اصسملمينا!لةبانق!إ"وصرحوا،شام!للتصديبخواولم

هموو3اْنرصةدإلىللفرئسي!ين"هى!ألا"قبا!وولاات!ىى!2ص!وف

مصرمنالبلاءوتصكعلىالخرنسحينأنعلمساعند!لعقوبالصعلمعىويد

كوأحسقبأن،أقنعهكئيبرْ!الجنرالالفرنمميهأفحهـلةبخاءررأتصل

فونسسالّؤمجيشقهفىإنفعاءهىمصرفىلحي!هاتستنفأنفرنساقصقطيع

أقباوومنشابأنفىحوألىحنالخوةءهذأنشا"ممموبالفعلى"تجسلههصه

أصروإنصا،الطاشغى؟لجيشاهتبإنقما"يمقوبالمعلميكتفولماتصسعيد

فرنمابالعودةيقنعصتى5صحومنوصيلح!اغدالفريخسمِآا!واتأمم!إحبةعلى

")2(ءمصرإلى

وصولفصئد(!يمبالنسبةالا"قباطأهعم!وثرنيدالفرنسيونما!نوقد

الجنؤالألىمكدالذىالجوصرىجرجسطلبإلععلمفى"بونابر!اوسلال!ملة

آلفرصة4هذالا"قباروينتهزأنالطبيصىوصن،قباور6إلااعيانألفرتسمي

،ررسفتالممالكأنقا!إعلىجسىالذىلنربرلهرالخضومالطاع!ذروكماسواليغند

هبةالمذالأكمامأتنىأسكممصاوكطررزيرتدالوفدأ!ما"،!ن4البلارفى!هقد

وأعربسوأ8الكنمحيرالعحائمرؤس!هموعلى،هبه!الذالابالوريمدا!ا!مزد

)813فىو!ش!مخالص3نبوثابرساعون

+ئ+"

3بخباروالأالخراجمفىا!!ارجما!ا-تاوبخالجبرتىالر!صنبمد11لاأ

ئثر..ناولاتأربخونبد(1(13!ا

وأنن!رال!ونجعكاا6)!المصرية؟القويةالمسيحيون-رياضفىاهـر.د(3)

أ!111.حما3بالبسابهق

..331،1821)صوأكبارو!سل!وق-!اجرصأك!3)1
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:فمقرذالغرنجسيين،تصأقباطلأاشعورضريا!رزأكمئىرلداويم!ف

القرسيةمنمشلص+آيرجيأسدنظرةالفرشسمِةالصنةإلىشظروالا"قباروأن"

منءهمبعدالعثحاسمونالألراكثم،الخلآفهَأصصذم!هاالسالاسلا!ه

فأقيلوانطاق!أفىخفترالتىللبلادالوطنيةالقرمياشاعلىالقفا"أبرل

تقد!4حساعدف!كل5،الوسائليعم!رنهابحفظف!الاقبا!أى)

(011!الترثىصتي!لالانحشفىسمعارصلىانماإالغرش!سيين

سافر":فيقولطالفرنسيالقبلىالتعاونمحنالجبرتىويحدثنا

وصحبتهم!ريزء"وكب!يرهـمالصعيد4جحهىإلىالفرنساويةعسكربنكبير4ة!

(3!."الخبلاتعلىألا"مورريطلع!همليعرفيمالقبطىيعغوب

سنالرعْمعنىإلم!الأفبا!م!ل!فطن!ه!سهيتبوتابرشاركأدوقد

لحهكلةيقولامناسباتةعدفى4قوادإنىفىكتب،عليهمالسسلعنخضيله

ظضيىفىنإذدواتتردكلأصقكمفىالنصاهـكلطأنوا-اع!فعلتممهحا+

!3)،!اثنصارىعلىالعسئصين

نعمء:قاكألعثمانمةالقوأتاعلى!!كليبرانتصاهـالبنوالوعند

وقتلض،هياكلهـمرسعطحمتا،يانتهمرسحقتلقد،النكارىأكر،انمى

لكذمنالرغموعلى،إلحانهمرشكوشا،صعلباشيم:هثمعت،قساوستهم

أ")-.!"لىويقألعونلغرصىيفرصرنأ!اهمفانى

1561!العصربةالقر!يةواالحسيحيون-رياضزأهـر.د111

!3صخباروألاالترأجمفىاال!ثا!+عجائب-الحبرتجأصاالرصعكد(3)

ناشو.ولاتاربخبدرن(أ)ء

(331أ!ثرأقا!صسلرن-قاجرجالا!3)

.(31؟)ص!السنؤكقالمرجع(؟أ



آأ".اعامعشهاألغرنسيينوصلإ"،!صومنجموشابرشارصيلىوبع!د

ينةمدخأءأ08)معااكلجريتلانىسطولالالمقائدهـالمجونوليمالمسِىتركثصب

فىو!م،الانجليزإل!ثثيراالا!قباحف!ي!ميلبم3018يوسيربتا!!حأشينا

(11+إلبريطأنيةالصثوصةطالب!جابةأدا!س!دشديدوأ!ونة4هذ

الغرنحسصينإلىالا!قجاطالعروكأ.حولىهذهالبوي!انمِوكأهصل،نما

جمسرتبوشاإلىوخصهالذىالقريرقىبدوره!سيبسانى*الجنرالوكثب

ليطلحشيزسلدنىأنالمباشرالقبطىاقحَ:يغنول3518جمنايرربخبتا

أ!فوخلدماشاخدماتهوعر!،محسروسوويافىالهاطالحوأرثعلى

إضي!صهن!شداسحظاهـرعلىابرسيعلوتد،اصشرقاإلىلخنلحناصالةفى

(3).!ا.لشىأنابهذ!صليماضاكماممندليمهنيا"نهأجبتهولثضى،اضما

الإنجليزمن!رقف!همعنأصا،الثرنسيينمنألاْقبا!موقفحنهذأ

،مأ،ءول3عامريةألاسكندألانجليزىالاحتا:لىقوأشادخوأ!بعدقإنه

الأقباروبصنىرصب"عرابىةبخيادالمم!ريةباالقوأتال!صؤيمةيإنزال!ثم

يشمونالذينأمبر+ك!انييىأبقدومالصريهْمنيدجدعهدقدومتوقعواالذين

+،)03(،مسيحيةلأسة

،(033)صقبأطو3مشليون-تاصرجاك،أ)

*(هـ23)!واقباطصسل!ون-لأجوجاك(؟)

12!)ممأالمصريهّالسياسةفىالاُقباول-إلفقىمسطكى.ر(3)



9(.الا

فىا،"ملْبابأماص!3وأذكتحء!!قىِوأبا،!!أنفبا!الاقصمروقد

اقبلو!أ"لثم!ةانمماشدبانلا"ويفاعليضيقمنهمكثيرأرب،صالض-متحسحض

)011ه+وأقعةوحقيقةصغررأمرأن!سأعلىقبلصئ

التحركاصئااتنجدْلحضرالبريطانىالاحتي!لصمايةظل،فى

انغشس!ةإثا!ةبرعوسىمةل!!ىوثولىفىالمسئمينضدالمائمبرهـةالقطيه

واعلانحه،مؤلغات،منوكمير،القبطيةمحرجريدةفىكصإباتهروريقعن

(2)!الس!لمينا!خوانأ،"رصرو!ماعةعلىالحوب

بينهمالحميموالشعاون،الغربنحوالقطىالقوبهألهذونيَص!

جمصينالفرقة)،سحمصاروبغحللذلكنتيب4خققفغد4أ،ستعحاروبين

السيئة-ينرأيا؟لعَرناهذاقىخاصة-وظمهرشا،والسلمنالا"قبارو

أشارةصاولةف!رباسشزتخموصحاو،تهمأخدتيئالتقبارو1.6جانبصن

سافىمافيوأن،نصرأنعيةولةمحر!وأنوأعتط،؟ليهمسا"ةوالاالسسلصين

عل!ها.صلإ"دلم!سلسيز؟ا

تذكرطائععةفتنهأىتفتلما،ستعسار!هدقبلمصرو!نت

عنسدارهيأقدجمحرفونكانواالذ!نوالا"قياوو)،"قليةالأكبميةالسملعينك!يى

ظنل!لا"نهبل،من!آرضأو!إيمانعنال!قبأروأعةودتكنولم،هاحدود

لهم،فرصةنحليز!الاصت،لالا!كان،لكًلذ!نهزبرنها"فرصةحاصهمأ

!سد!فوقا!علىالقاشةسشسعاريةالاأالسياسة،كروعرءاللوودأحمطنصعث

.و،لاْقياطالسملمينبِنللوقععه

31أكى3الحماححرببإ،شدفىالوطئهةمجاهاتا،-حسينص!صسدمصمدءْد(أ

؟5ص36؟ى؟لى!الكؤكا-العحححعابنرما"حد-6هـ!سألة-ا!تافر4ص(2ْْ

،-.لاا+.*؟"؟ثفي.لأتيه!بأح.بر-..؟!ث-بِ



)!"(

للكن!همع!ة:والسياسىالديقالترص":ثاشيا

واضعبث!كلأنقبطهةللكممسىةوالسطاسىيرالد2شجارالإبواد!هصقأ

4ما!!.عامأسصرورخدوهـفىباجتصاعلبارق،ا!قرنأهدًأواشلمنذ

ا،ضعاعأهذوفى،أ،فباروالحتطرف!عنا،ستححار؟بعضكابايعازلكوذ

الصمعل!ونعليهمربىوقد-القبطيةالا"مة!باسموسياسيةينيهوبطالبمحوأتقد

!1)ءالعدالبهذهفيهأستفروابسؤترعرسصاعل

ا،"مة،صؤبام.!!الافباروعامأشضأالقرنهد"ااوأئلو!ا

الشالثمركةفىصقدوقده،الحزبباس!الناطقة*ةالجريد!وجويدة

بممرىحناأمثالمبئ،البمارزينالا!قباطمنيضوأعثصرا"رب!صة4الجريدرتأ!د

قي،مىرجمط!لملمعبرقي"م!.أ.أ3!ممم)لم!عدلىوكْى،النورجمدرفخرىءحناوممممبت،شأص

المصرييننحنإننا!:قالتحبخاالحزبالهذاالمحوريةأنفكوقعور

أصيلناءنتم!مامصرغيروطنإلرننئسصبأْتنقبل"لأب!دنانصص!

12).!أورييةأوا"وسكلديةبربريةأوحص؟زية

اقصا"ومصاو(سة،ا)ممق!ميةألىعو،الدظحهوضاالحزب)هدْخىلالومن

مححرعلىأجنبيا!ك!اسلامث!ا!أانضلافةوأعتبار،.انهحياةصجالعىأ،سصلام

الظلماهديغثبىالا"ن!صأبئقدالوقتاأن!.؟بقولهضربزأهردكق!سركحا

برأبئ6-رتجبرتركياتركياعنبغيد!نال!أمألاستقلالئحوفيسعوا!عيوثهم.عى،-

3"(شيئالهأسبتق!له!-المفقودعني!ثىلنالمؤمنينمير،6أوللخل!فةو!ءهم

أكئرإلقرنهدائق2أوفىالقبضىللنصاروالسياسيةالحبغهاوكانت

31لح!)صافبا!ومسل!ون-جرتا!صاك:انجظر(!)3َ)!

)1/118ِ؟.-أ.!3أ)!ه؟أدت!دالعجتحع-خقيقَ(؟!

3؟!)صا!لفصرلبماوالقومهةالبنميصورن-زأهَررَناقِي03د3!()



)!9(

العماعةاتبسةجديدماشازطظهرتحثث،ذلكبعدش!وضوحا

خحأرل!والسمياسي!ينيةاكدسيطرتيأتح!اقيأدوتمارس،أءالسود

منهوالملجوظإحرلىأوم!أ،وأنبطبىيركيةِوالمطرانيهَالاْسغفيةجمرأصمى

السياسيةسنلابدسنيةالدأشاالقيادصلاالىمىالتأث!ير!واقعإلىالوصول!أبل

الاْقباووباسمشونالعقحدْهموأصبحواال!قحةصموقعاتالقياد،هتفأخذ-ت

يكرنماعندأقوىشاْثيراضاذتصبحالأقباولصركةا"نياأثالا"حدأثبتتوقد

الدينءرجال!لولمنالضغط

اتجهالتانيةالعالميةالحربيعدأنهاطنظوانملغتنأالظوأهرومن

يرؤالاقالىالتخحصاتمخظفمىالمثقفالجامعىالقبضىبالضبامنكفير

ة!!حم!الهصص!تكونأأن"الظاهر4ه)لهذيكنْ،لم-!.الرثفبهولبسصفكُفت!كفتصا

؟1)*هدفرك!فكرهفىعحدود!نطقبالهـتاكب-ووأءهماءنوإضما

السيطرةأنالضبابهؤ،ءاعتقادالغريبالاتحا"اهد!نالفو!وءت

مرأكزياثسغلونأ،!رأمم!مونالذ!نالرهباناْيدى!ىتخمركزفمؤبر!ألصميسصةعلى

الغرةأنالفمباب"هزلافىيرىأ11!سمقدساالحجمعيكرنودناوبالتالى،الأساقغه

!3)-أ،!ديرةفى!كمئالغبطىالصجشعفىالغوةفانثمومن،االكني!ةفى

ألالشغاضابص!اشارؤتسشحقالأفقفىلاصاأ،ربعيناضاأوأخردفى

تخحلمنف!ورأضايوخأوب!القبطيةصةالأبصاعة!اسمدحملشنظيمظهرحيث

(13+ل!قبماطىاتىالذالحبمطلببينهأ!ثيردعاو!

336!)صالففب-.خريفهمكلى!صشينخححد(11

((2336)!كأ7السبأالبرجعأئظر!3)

!3ع9)كأالسابىأئَمرجحأشظر!3()أ



،،اضظ6الس!ياسهةألا"حزابصنكئيروإلفا"أ!53يوليوشورةوبعد

نصصوالافبارواتباهظصهرلمالسياسميةالسا!ةعنالأقباروصنثبيرلىعد

ت!سارف!انأ7+وصفىنثماروتححىأنيمكقألىهىأدسهاعلىالكنيسة

عاث!را!اسعالترنشهايةمعالمميدصصةمنأيخرجبد!لىالتالعبطىال!حدي!ثا

أ!العنمرينأالترنمنوالسبعيناتاالسشناشافىأخرىحموةالمح!ايعو!أبد

الشحسمينال!!قباورالثمباببعومندينىتعردأ!54عامحدثكغد

ذلكفىالكفي!م!ةجمطر!رك9591-4691سموساب!-البطريركعلى

البطريوكيةجماققحام!لالهي!إبزالمصأعىقبخيادصيأقاصث،الوقتط

زلهشا:ضهأصو!أةص"4!فاعلىمهركاوإ+يو!صاب+الب!ط!يركحتبرأزوأ

كلصلمصدروسيغه،للأنععادسان!دامع.الحبصوةرد،1أليابوىالكزسىجعن

الكنيسه..ة2.(أفرادبر!عانت!ابهفىيفصترلابحيت،البطريركانتخابصرة،

ف!ىالخطيرالمخرلعئتنبىءأنهاا،تن!حلمال!عاكرة،طذأنومع

شؤ2ن!براهف!اعل!ةأكنردرررلمماركعصةالكنيسةبرووجيهلكوذءالقب!طهالغكر

ل!مً!وو!ئىالدضغطهاوسار!صة،الصرىالمجسعاتلدووضصهمالا!ياول

وسياشةءدينمةاشيازات

وتا"ميم،السياسيةالأصزابوإلغاْا!53ثورةحوا"!نكانوقد

اعدإ.دصحرهذد&جراهمونءن3والمؤس!!اصاوالصثصرءعا!لبن!هوكسكتمر

الحاسعاشاضريجىصنرالمستو!اخااالسطبقا!مختل!مئرالا"متباووالمسلمينكييرؤ

ولىدإلسى!صرواصالتجارواالإ"كحا"للرجا9ر؟كبا،الصلميةال!زصلاشأبوأصحا

(338!الففبخرسف-همكلحسفشمضمدا-سظرلىا-أ")

(6"6،ا156!!ع!و!ىإلطماك!عةالغتئق-وىبداشطر!صعاد310)؟



توصمغفىكبيرأثرألا"قبا!لهجرةو!ن،و)ع!ترالياأوكثدوا!مري!أ!رجما

نوعايث!صكلو!الضال!فىالأقباووأصبحصيثا،مصررجخاالكهيسصةنشىارو

هـالمصريةالصثوعةضد!ال!مصياسىيئىاطهاالضفطجماعةصؤا

الغربىالعامادرأىشحوسلفىأثرمصرضارجألا"قهاطلمهؤلاء!نتم

السياسسسىوالضط،هـاقصاصياةومساند،القبطهةالكنيسةتفهمشحو

المتصدةالولاياتوخاصةالغربرولجانبصن!صرصكوسةعلىوالاقحادكط

معصر.فىللأقضولرأتجصاسدسعماسىثزد!ئىلتحقيق،مريكيةأ،

معظيوانفسصا!مأ!47سنةانعاليالكنائس!جل!!ظهررصعدثم

لهذافكان،له%يضاالقبطيةامحميممص"افقأأنف!الحجلسالدالصالمكثاشهمى

القبطية.الَحميسةفىالدينىالنالماروحركة،بعثفىأثو4

عسلىالقبطيةالمكيصصةبطشخعأصبحتىالدنىالعالعىإحركزإأولهت

الصكوصةعلىللضغطألا"قبا!محاولاشاأتبد،والسيأسعىينهنىالدالم!سَوممط

!هدأر،أقرا،الح!اشبنا"ديحدى(لتال!مايونيإلخلىإلغا"أبرلىمن

يني!،الدالصري!ة

،لطالإم!مالصكرصةأبمتااستإصيثيرويدوز،مال!تحقىوبالغعل

.ابطب!أمواتقدأدشالثماعسلبنا"فريحاضاةعدوصثحت!م

!1(

شمىرائي!!ءتىإصأءالىأيفأأ،ْقجا!ضفط-سّحتالحكؤمةاض!لرتثم

صكاتفىالعباسيةحيفىأل!تدراسةوأ!مت"مرقسالئديس!اثية"تد

(2)

15!67م!خاإفتتحتا،ةبعي!مسافاتصئتاهدبا!!

الثائى-ال!حضلسا،"ولتالغصلشلىأ!جعإعماعمىاعنإبببزيدليعبرنجه(أ:

ء*-ء-َ..()!

ر!ة8لالدموامن-أخماكبيرالهادتمتدوقد،أ-لتا!ٍتنهدفيج!؟ْلفتم!ص!ا"3-ا"!3)(



)301(

روالبت1711ا-519كما!السادكيرلس+البطريركعهدوفى

جديدةأُكم!قغياضابإشضما"الباباعلىبالإلحاحالرهبانجيلمنةيد-رعناصر

حما(المقد)المجشعفىناوم!،والعملللنث!أرومبالاتعطي!م

-أْساقفةجفرأفمةمناطققشللاةيدجدأسقفياتإننئصاءتموقد

محددةس؟شيةأوجغرافيةبمفاطقير!طواأندونصعينة!اميتفرخونما

أنهاكما،القبطيةالكميممصةأ!لرالصيروياحقوةعنتعبرالخطوات4وهذ

عنأيضاتمبركافتكما،عصرودحدصأ!3نثصارو+ماشرةلىالشساحعنتسعبر

0111ا!حمبابمنمخظفلجيلال!سشدةحال!طا

سهحتحهاماتللفدا"سغغيةث!أحدحيشا،ةدمتعدأسقغمياتظ!رتثم

وعحلس،نكالفاتح!الكنأ،ئسمعتفالوالا،رللئينصةالضارجيةالعلاقانا

االششضرةالقبطيةالكناشسومع،أفريقياكفاشسومجلس،العالىالكفإش

)3
).!صرخا!

فر!اجلباستطاعتالتىالماليةللثمؤنماتالفدأسقغيةثثأصدكما

العالمفىالبنوكلاكبرةيدإعدتوكميلاتاعلىوالحصو!،رو2الا"قبامنلكثيرعمل

!3).والثمر!ضاالبنولهمخظففىل!قباروكتيرةوظائفوايباد

عالياللدراساشاامعهدأنضمأشأحيثاالملىللبحثأسقغيةأصدشتكحا

صعارفدائرةووضعت!المقدس!للكنابطبعاشارشاوأصد(القبطية

جدايد.س،احيائهالبعشهاالقبطعةالترانيمشسجيلضاواعادمَبطية

!1(

)!ا

.!3لح6)!-لغفباخريفط-هيكلحسئينصصمدشظرأ

.!+؟3صالسمابقال!رجعْانظر

7،31)!ابقْا%ا،لايياألبرخيماإلأشظر"ة(3)

،لإ--؟-3!-لا!.؟ا!بقلسا31ليبر!ني؟!:أ+ثظبر.إ--ع)

)ن!(
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ادلاهرتَكلياضاعلىا،شوأفمحولى)الكفهس!ةللترصيةأسغفيآأصدثتاكمأ

11)هالكنيشيةرالضبيةالتحليمشؤو!أوجحيع،أ!عحدارسومد

الافهـحاروأحدقامصيث،وتعميرصاير4الأدمىلاحلاالجهردكئفّثم

فنام(الص!كينبمثى)شوهبنىبحدلسسىوالذىأإم!ثثدرجموسىف)عىرب

!نشأهًإلىالديراصق!بروحويلريةالإسثندمقارقرساأبوديرفىاسضقوأرهبعد

رض6الاإصىأشادمدمنأضافبماأوحول!اراضىمناستص!احبماكبيرةانتاجية

!خِربىديرهيعدوئم،العالمفىم!لثكل!نتأتحهالتبرعاسّاوكاثخا،الزراجمة

عركسزأيشاأصبولكف؟فحم!بأنىاجيةضتمأةصجردولأ،ةللمبادص!ن

())!الكشيس!!ممؤونكىومؤثرة8واسعةأتع!ا!شأ

ممتاأ+لف!لمشخيرحيددلم.ويدعىىالرجمبانإلاخمبلصىحمن6خرقي!لىش!/برفى

الناحسِةمنالربرلبرنرهدأ(2)"ئشردة!باعممترهبنهبحعدمحسهسس

رائيةال!تدفىالبمعاةيرمروحم!أدينيةدا"بالقأيقومصيعثا!ن،ينيةالد

والسياعسةينالدفى:عامةموأضعفىروسا!دههترءنت،بالعباسية

فىبرزقدروسالد!نالنحاأهذفىا،شجاهأهذوكان،وغيرهاجتحاعوالا

."ا+ن!ش!السادسكيرلسصكهدٌاربرمئذوال!دالبههاضا

)جميرلسىوفاةبغدالياكويةثرسىالمثالمحا!فشودة+الباباتولىبعدثم

--قهسا.ر!فىكبيمأ،!الى5دثدفى(لكميسىةلعبتام391!آعا4سالسصاد

اصمالحةأتمتات!وبقياد،الإْولىأنزعيمةفش!دأ،"نهاوأصبح،سياسيماالافبا!

صمعسعوبير7331عام-نتي!لغاابابا-سدسا!اأبوس)البابساصع

إء3ع)8!لمحخفب،-خر!ة-*هيكلحسنيىضد!إ

و!نصحغياهرةالقامعةجاأبدالا!يةخيرجْوهو،.البىالحاا!الفنسِ!تةبظريزك(أ

.(3لم!؟اص.السا!قالحرجعكا-14الرهبنةإ/لىيتض!أ"نتجفكوشإعينقكاتما،



..الباجماصثص!تركامعأىرنا!السنةنفسفىوقمكلكما11)الصريةالكفائس

االكنائسسسكلبيئالوحدةبضحقمقالممثسسَكأهتصاصه!اعنصعافي!يعربان

21)8ءالحح!عحي!ة

!!صحياضافىتأ!رأىالبم!ريركميةتوليهبعدؤفمنولىللباباأعمبحوقر

حلولأمتقدبأنصكغةاتثىامؤسسصةالكهي!م!ةأنبركطكمان!حيث،الكنيمم!ة

31)!نيارالدعينبالدالمتصلةالأسئطةلكلوأجوبة،المن!كلأشال!لى

لىاح+جمل.فق!اخلجمالدلفحؤ"!ههالمنعس!4موجهاأهتمامه!كنولم

،دج!أ،مماقغةل!أويرسم،!ي!اويروسع،الفاس!ثثائهىير3-على

نضما!جمعدأبدالشالأفويقمِةالقار2وفى،أموكالشمالي!فى.ضحموصا

لحأا5!أر!ياضهاك!إإلىالقبطيهالكميس!ش!

كماشىصث!فحالكني!ممةلرصالأتجصشاالتىلميآالط4نلححصلار!ن

وقيةاسندل!الكذ!ق،(العاليالكناش!ىصجلسمهشِساشاويم،ا!المأ

ه!أوحدأصحبحت4الكني!مصأ!إلىإيخىافة،وعالهياعحلياتريدصاتصقتىجحلها

عسلىالتأشيرفىتنافص!!اسيماسيةنيهَمدرعاماتًوجوددونالساصةفى

!)ْ،*لتبميةاهميرالبما

لزعلاشهاوصقاجملتهآالكجرقالعالمد،لإلىالبابوية-للزياراسَا!نثما

،ْالكهيسةقوةفىأثرالزعحا""هو،معوالسياسيةمئيةالدأياالقفوصناقثمته

1.158191/-22ص(أ؟ه!دعل!ائجصيمحقيق!1)

036()ص-الغفبخرعا-هيكلحسنيئسحد(31

31؟1)/!ال!صا-قا"لمرجغ(-3)

!63-.-ء)((ْ!-بقتممفأأ3-لمزجحا(ْغ)

1355)محطايخهتإ.لب!بأاائرجع(51
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أ،مريكيهّالحمَحدةهـالر،ياتفسن!ثىالبابأزلارةففى،عالميا؟أضح!أرهـا

ليذ"الؤيارة!ن!مأألأ3عامثصهرإجصريلةرترفىللرئيسوصقابلت،

الح!احش!ماشمافغى،الق!بطيةالحميسىةلصادحأيفاوالسياسىالد!يىأثرها

كالنالش،القبطيةاللئيسىةن!حاول%وصهعنفلرل!اأستغسو!هـتر4جمينهحا

-ةالحقدالعاصلةرحلةركن،الخديمةو6شارصأ،وبتاريض+أ،بيأس!مأ

!1)هصصر!لى

!هـتموىوأت،وصعثريا!أهـياالكنيي!م!ؤعىءرتررصعقيششرربحثوف

الحصرلى!الهـم!حفىنصّ!هم،س!،.ؤعم!هم،الا"قياطجمعضا!اضاصأأ!ساما

يوبوهر(3)س!يينمصرسبمةفىقباولالمحءممصأنيعرفانه؟وقال

جاوفىسلاسةسعر،صص!ن!)ت*يعلمنهلاكلنىس!شمّلىرلأقبابعض!اض؟أجمض

ئ!حو؟ل!وبءالقبطي!الكثعم!صةأ-سًحالةذلجاعئيريدأن!كما،ثميين

أكسصوكلطءآلصجتمعفىءن!ى؟2هـفي

مصرببصكىتحركهىأكعرفتأثشالمقاسيهًقيأ،كشما!الطر!كماركلع!

!مصيامم!مي!ءت!ير!عتصىلكقأعب،صا،امممصرعيلىصع؟!لأ3حامرضالنأ

لو--هـ4ئرأعم!سنتصثفى"تصقيئ)حلمن!ذ،؟لظروفالكميس!!سصغثت3

صمحرحفأرةوت!دجميم!،؟لقبطيةأنلغ!إحياءطرمِىّهن"؟تقبطعالقوص

.-الشمهـنز!أ!قيأبرقىرو؟باؤر2دأنكمي!غ"فىإمضاءأذيأو9صدكقاقياجمهةلخدى4

الع!سيحىالوحو!!تىعقبلا؟سنلاحمماأئفمألمح!محلى2أ.لضخحكءلبلالىلعاسة4

حتفالإتوأ2يئيةالرالحهرص؟كاتعنأنط!فوبغض،الكفعن!ةنطاقاخا!-

؟،مم!!6إبريل2!ربختا؟3لىعدلعَجخلية2الكرأدةصجل!أنظو!11

لأمَم!ء9؟؟بريل93خمى13!ث!القبطية"الكزأرة!أنفوصجطةا"(؟4)!



(1)+المسيحيةالش!مةْ

فمرتعقد)رتىرالممصعاجمةينيةالدالصب!فةأتذللاجتكلاعاضاأقثع!

الآضمرجتماعا،ثبم،61لأ3عامريةالاسكمدينآبحد(لسرقصي!الكصي!مصة

شنولىةالبابافي!صاالجلستين*ترأس،!ىالش71،لأعامرقيألا!ثصثندفى

القبطىالنشا!الكنسي!ركلةبروزفىقحعألادورأالاتجحاعاضاهلهنى؟ن

(2)هصمرفى!والسياسيةينميةالدالساصغعلى

مافىبرنجسبكنبضة!دالذىالعسيحىينالدريبتدإجتماعإلىاكأأفة

،البحعير4أس!9لا4برصاس91لأ7يناير"2-3لابدصنهورمابين

أذمصا!ينت4العرحبأ"الئدلبه،وقىوسإسيآيئيةدمكالبمنبهخجوصا

فك!رةصتبالتشىته-لمسقإثمدا.لبسهورلِةإشىبمسْرصثسرلِةْع!!ئمدبالإالا"قباول

هيمنةفوكأمنح!أأ!"موراله!فه!ه31(ا!ل!!ميةالت!صري!ةتحلهـبيى

ص!رفمعبسنانعسلمةالفالبيهعلى،النصرانيةالقبطية)،"قليةبرانبطمز

الح!صلم،الفح!بأهن!علىالئخليبيمينمنحلفاص!!صحوص!أيشهافرضومصاولة

وطنههعنوطرده8دينهعنةوابعاد

()-.39!صصرفىالصاضيةالفشة-ركأبدحىحال111

،؟16-06)محاالحققدأفا-اتغزألىصصمد:انظر112

8؟؟-9؟لح!أصالكفبحًريف-هللحسنينم!صد:،انظر

هـ18)حماصصمهِفىاخيةال!االفقط-بدوىصمال:و)نط

قى3ععدهـ7الكؤ!المجشمعسجنهأنطر)3(

هـهـ121لا

ول!ق1.4صمأهـكلماول



:لئكنيس!ةو؟نثقافماالاعلا!أ4اضوبرأ؟ثانثا

القصنعثمروأوائلىالتاسعالقرنا"و)خرفىالقبطيهالكحيم!ؤ!حرضت

الإرسالياتروريقعنوإعلأمهة،وعقافية"فكريآتياراتألىالمثمرين

!ادثقاف!ةالاتصالطوساللفىالقبطيةالكنيصةعلىتفوقتاسى،ادتم!صيرية

انكنيمةأتماح!نكبببرلى!اكراءألىلكنهدى،3،1باتجىحماهيروالتعلطم

فاتجه!ت،كعيست!مويتر5سو!،رسالياضاالا5علذإلرينضودتموجملي

الاضصالىروسماشل،والثقافيةالإعلاميةبالجوأشبا،هئ!عامإلى.الكهعسة

.ألاع!ورمنوغيرهالألطباعة

رهاأصدالىةالصريد:والمثقافىعلامىإلاأالتتلوراهتأيةكرو"نثا

ش،!م18مم!7عا!"ا!!ن4جرليد!باسم،ال!ميدعدميخائحل

أنوهات3)!صرةبر!دىالمن!قبالى4ثشودول!قع!ادأنث!أمأول!5سنةفى

عشرءالضاشمالعّرننصهالةقبلالوحيدتانهىالعكمصدِفتان

الحق:من!اكفير!ضرالتاسهأراخرالقرنفىضاف!(لمبلاتأسا

اضب!خالعثصرينالقرناعةيدوصع،الصغتاح،لظهَالططبمب،إلمحوفيىَ

الفممحى،،ف!جمون،الصحيط:السابغةالمصلاتإلىإفىافةريحد

)،3!أ!غدالصيزان،الكرسة،ال!سيحعيةالرابطة،اللطهفالحن!مو

واجتماجمة،ثغاكيةدينمهالمجلاتوهذ،

913لآالأوألىصسادى8فى؟33ذ!أ(اص!ويةالمجشعصحل!أنظر!1)

!91القرنل!ثىمحرفىالغبطىالمجشع-رياخممانسوويال:انحنئر(3)

الممليسح!الوسائمل-..!رجسًحبيبوأئظر(181"،أ!لأء2)

لأ(519-6صالقبحمه%للامملا!أث

عثسر!التاسع)الترنخلال-القبطىالمحتع-سو،يالركإ-ع!ائظر(13

.(لاأب!لمم،1181



ضهاليويةإالصصفوخاصة،لأشالمصواالصمصف5ه!!خدتأوقد

حمتلو!ته!ابرفحوت!البأالقبطضاكلصعال!وةعلىماسياأهىنمضر*

نأإلىالا"صربهااششهىصت!!هتطريغهائئهسجرفىتؤلهـولمطبم

وتقوكاءن!-،ممسرعنمففحىلىكمانل!اصمتقلةأصةنهموخالقبت!اعمتثتتحد

يقالذالخصاالنحريونهمنمهموأ،البكدباوأ!صأالهـخرأعنم!!هملالة

(1)!أجنبيةثصأشبةمص!ملىتحثموب!

مجاقفىكبيرققغرشمهدتآأ!53-أا!!عاممنالفضةفىفم

كمّشرت!ئىجلةا،"حد!إرسمدا"نحثماْتفقد،وإلثقاقةوالإعلأمالحع!أفة

النو)!-!)،!قب!اووحوألى6ر6إنمسيحىينبالدالمحل!ةبصاضاال!

مجلسسسمهحمثمرأربغامتاكا،ْدبنه11.ه!دْجااتبْوإدى7،فيم!وأالئث!ج!طعحةالأ

بمخ!ظ!اصقبطمهةاكصؤ!ظابسعأنبة-طيات!كىلةفَسيونصفإسبوعيةبين

31).صيياونوأرهاصصحلا

ارسالمدمنالحد!يدبإنشا"الأقباروقامفغدالتصليعىالصأنبأصا

لإصعيسةالتابمةاشيةبو!الاأ!سالمددعدوبلغ،أشمهبتلىوالاالئانوية

كثرتفىمرسة-وعنسر!نتسعصأوصد"الطفولةلخرييةالخبطياتاتالسيد!

إلجهمفىافاالورا!ىالحنيج!سير،ف!وهى،،طالبة!الب7لأفأربعةصن

والطقوس،الكنيسيهوالألحان،انتهتلبة!للغةالا*!رجمماادالوبعض

انثانو!ال!سعليممكللىالفقافيئ1،"قبارو4ن!هشىمقت!ولم؟"الكعيمصةخوتأر

االعالسى13(صعهد1إنئحا"إلىالن!ثىارواهذضداإنحا3،.اضبتدوالإ

خاصنة،القبطيهالعلومفى!صْحححينل!ضربجأالقبطحهرأنماتبلد

)أ!92المعاصربرالادبنىالوطنيه-أ،لجرأهات!حسبتمصدمحت())

ول7صالمصرمةوالقرمعةالصشيحيون-زأهررساكىانظر(2َ)



،انوالسوتأثمِوبياالىالقبطىأإالنض!اوا!تد-4،القبتلىالعحركى

كلنهتفىالنصارىشزونلرعايئالك!ينوتاوربالرشينبالمدتبمثرأفذت

لينح!مالملىليرالمبوقهـالم،والملىيئىاسداا!صاصشوورميم،البدبن

أوقافهاويدير-،مدشيا(تغةاللىقمؤونعلىشيشرف3انخبطيةالقياداشا

!)).الف!اس!ؤ

القبطيةاللئي!ةثصهدصافقد!،النشر،المكعتباتالطباعةعنأصا

والعقينىغالشاثثىثعةبثطبت!تمحطابحةضدللكميمىة،أصبح،كببرالخورأ

معرفىأنضئت!طبعهوأوك"الا"حومنوكيرها،وأنتقافة،والتأر--م

ول!62-18؟ه(الرابعكيرنس)!يركالبط!هدقى

وبل!غت،الا"خيغالأ-كآفىزأوتفقدالصصرورودالمكئباتأصا

ريخيةوالتأ،والثقافهةينبةالدأالكثببحخ!دفصحويياتحماوتزخركبرةأاكد.أش!

المكمئباتم!ظ!هذهوأن!مرت،الحلومومخفف،رالاج!ساعوالفلسفآ

7ؤنةبيشتغولمحيثيخبةودثقافيةنفا!اشاول!اءصحرسنأحياعةررفى

إلىعو(تدأخرىرنشرا!،ا!س!سمفىثطعنمنشوراتبمتكونريعوأصرى

ميأعيدعننشواشازصعبفِصهاقيا*لىإيرأفة،تح!اعغيدوسّثمرح،النصرأنية

منألا"مورلكذكيرإلىوأشاوالندوالحصأنحراضاينيةالدشاحقغالاوالاألاكياد

:للكنحسصةتيوقووا،جتس!اعىالاالتيبه5رأبكلأ

خاصعنايةلشهاوأجتحاعيةألابالجوانجاانقبليةالكنيسىة)هضمت

والحسحئمغياتوألصصعياشاالخيريةالهؤصثساصتاأولتحيثمانيا!هام!أثلونحش!!

اْص-الا!مو!منط!هأ!رأتأنلاا،لاسيما،خاصااهثماسأالرعامةودور

لأ!8)!)سصويةوالقوسيةالسيحيون-كمارياهرزأانظز(9



،ختلإفوالاالضمؤق!عنتح!او!لىوعلىامكني!مصةأكيانعلىالحرافظةعواول

ساالجوانب،ه!ف!علإساصؤقالتنمىيريةا،!سالياترأتعابمدوخأص!ة

!سالياشا"ألا4هنىإلى!ىأبموا،كشِسيمالأقباولب!!تركفىسبباكان

التاسعالقرنماأوإخرفىإلبان!تاع!فىاتقبطيةأنلئي!ىةآأهتماأبد

*جحعيهباسمالقبطيةالفيريةالجمعيةتأسسهتم1881عامفغى،عشر

،5811سش!بكبكوث!ست!ثحغىإنشا"،أعحاليأوأهم!أنشميرقيالساس

أ)01هـمسببصصشاحالقبططاالشقشغىالصمحيةأسمشا36،1سفةفىشم

المئرسسسة4هذوقام!!(لتوفيقبمحية)تأسستام18!أعامرفى

خوقوأللبشينركلممىةمدأسسشأثم،ليلأقبا!صناعي!ةرسةصدأحواطبتأبصيس

بإنشأ!فعفىوقا!ع!،والفيوموطنطأريةألاسكصدفىفرومولحهاااطبنات

12(.
قبطيةءمدرسة

حارةفى!الغبطية-النفأةصمعيةمأ6،لم!عامتأئسسكما

القبطيح!حةاللغ!4روسدعلىالصشا،ئع!ادعا!وبالقاصر"ييىاص!مقاا

"ووعفأتفسييزينالدقواعدرسِ!وشد،وعكصلاعلمابيأانمثمشغلينوششإيع

(3)"ل!قباروف،1تأربفىجحع

تأسيس!هاعندرءنت!اسمحبهاشأسستا!ْجأسعةمأ!..عاموقى

ءع،-8

.ايلغنةإص!اح)ف!ااهدركما-سسوعصبافم!ةبأحة!ياشمخعرف
ج":5ت!دة؟في،ز:*+حْبمير

"-"ة+.2غ"فيلم!كلك!شينننبهؤ!زرش!ْ!؟)+الئنكراخىالدعىؤحليمالغ!بطببذ

)،.قيث-03ءقيإ!تم!أ؟!م؟!!بر-.

"+"2؟.أْ!.؟كأأ-أالقرن!لوالىالقبطىالمجتحع-لجالسرريا!أأنظر111

ا"1012)!،الشابقالمرجحأثظر(1)

1021)ةشالسابتئالمرجعنظرا131

(3+2)!أ9الق!رنلى!ا3أسقبطىاأ"لمج!شح-سرريالرياصانظر!؟أ



أ!)11

وكان-القبطيةالايحا!جهعية!أينساتأسستالصامشغ!سوفى

القبطهة،واللفةص!السقدالكصأبريسوتد،رفمادلاوأللوكظتأسيسيا

أ؟أ+"ششرقي،صجل4،كبر!وكنيسىةو!سىنخخىسصتوصعاأنشأشاوقد

!وسن!سالكناباالصق!قا"أصد"بصعية!أسست91؟?!معا،فى

بإلقحسساءالحمعيةوتقوآ،االصحيسصةمةلخدىباالفسباأدز!ثأف!اأهد

عكلىالمخيماضاوتقيم،والقركىلنمال!دافىثمباجم!سايواس!ةونشمرصاصصانحصرات

اليح!هتدمراصمنويا!ؤتصراوشصقله،آأجماعث!رةمننحيسنهوياالنيلفماطثاء

الفمؤون؟بحث،الائمب!ابلزقيةالناجصةالوسائلركاوتد3الغروحأضتا"

(3)!بالكثبحافلآ!ق!ةولها،و!!جتعاعيةينيهّالف

،!الغبش!ليةالتومْيقثر4بسعية!أ!ضاتأسست8091عاموفى

،ا!)+عامأسسشاللبنينقر!مدول!*أأوالأ!سالى(لوعكبنث!روتخم

(3).مسمّوصدالها(سستأ!؟9عأموفى،اكحبأنباافي!6والتعليم

رسسةسكفديالا!القبتليةتلا!ال!بصعب)أسسشا!09؟عامفى4

انعلىانحإلس،تعحميد،!،حألاءابخاد!كرس:أعرأ!+اوأهـما

،قد،النصرانىينالدوضليم،القبحليةاللفةوإحيا"،رلىسممدالأ

للغنونرس!4ومد،ريةبكبالإسكندبسصرمرا"العيذةالدسميهدكئيسةأشمث!أت

(").أولممةرساومد،و!سمتصشغىوع!سشرصفأ،الطرفىيئ

ضلالالقبطىالصجشع-سورهماللىباضانفر111)12)3(1؟(

.(25،2513؟!!اأ!القرت



اليتامىلإيراء!الأيتاما"ملإصيمعية!تأْسسحتا191لاعاموفى

6ونةجمببنماقنشأاص!ى)اصصمعياتصنذلباغصإلى11)آ ود!لدصي

هوأخرى

ثمه!ونفىجصرىن!هفىة)529-أ؟أ!منالمخترةف!ءادسعاوقد

ال!ؤسساتاقاصةعلىالأقباصأقبلإذ،القبقفىاللىاصغةالكنممسة

إلىئض!ا!+اأشد،صسعيةوضصونشلاشمائةهالى!يلغحى)،جتصاعة

وإنثصا."،القبطمِةاللغهريسوتد،ينالدرعسوتد،ا،!فرأدثسوونرعايئ

النثسى"لضبيةألا"حرأرسمدوقا!ت4"والملاجىوالشاكلانمس!مفيات

91م!عامفىصأتل!!عذ!د،بلغ،ليانشيمدأصولوالشبابالحب!هةوثلقين

رس،مدوخسمعأشةألغببنعليحهميشرفأروالبألفوأربعيز"-لمصاصوالى.

والأ-بإصلاحوالعنايةالنصرانيةالا"بصاصابنثصرثعثىصجلةهـشااصمدكما

،21!وثقافيااجتححماعياالطاشغه

شظيحعنف!سإبرأهيمويدممأاالضمهابأْحدأعلنأ52!ممكامفىفى

ر)نتغرت،بانقاهرةمقرهوكاتا+العَبطيةا،"-+باسمأجشاسدلهئى

(3).ضوادف12أعحًساشهعددابغو"مصرأشصاءفىفررعله

فرعوافتتحت"القبطيةاللفةخل!مالتنظيمأهدأكرا!سنوكان

الحهعهههدتعل!يقومشكالت4الحح!مةلهذهوالقر!ال!نصفت!ف-+فىْ

علىصراروا،!صحرى!!ثمةبمرفف!7ربةسدوالصص!بالحمابمرمتوقدق!باصا

سنضقبرالتى-الشخليماهذأغرا!منأ!نكصاقبطىْص-ال!مةامأستخد

،3"ء3إء!ا)!الثرنخلألالقبطىالححشصع-رياكماسورمالأنظر!1)

.31ء3

178)ء!الححويهّوالقوميةالسحيخيون-!ياضصرزأأنجظِر(2)

!64)!س!حرقىالطاشاليهالغشة-.بدو!بمالأئظر(31



،الكعيس!ةلأتالاعجتماسال!الس!وىورفع،يئىالدالتعلي!-اف!أهد

ص!تطبيقأ:فهاكلدوأن،بالسمياممم!ةلا!شتظل!الينىشأنه

القبطيحة!4باللغىانلا"صةهذهتتكموأْن،الانجيقأ!قعلىالإشج!يل

،الحغدسبانكثإبااقسعك:كرانسالاع!هذلثحقيىوساكلهمثحاوة

الن!فأت-كوأصلرل!ايئهحدوعمليةعلم!ةيطريقهًالقبطيةاللفةراسقولى

تإربخراس!،د،أ%الدائغةوتغاليداتبصا-والتصم!ك،الأ"خري

!وي!ةارجراعلبوإعى،)المقب!طاأققويمأساسجم!زالمعارو،الا!قباول

هتمامىأ،،القبطيةالطائف!عنفاعللل!الغوىالمنبرتكرتوثىبرريةثيأسبوعية

الرياغحيةبالناحيةوإلاهشصام(أزالقبتليةللطائخةونياولىبحلياعاقيبا-لدى

(2!القححنبةء)،6.حيابيئلتبصاعةادسشيسوإلعركز"تسمى!بعرىارلى"نصصاوإ

لا"نسه،شآشيسصهعندأعكلنتكمأآعدافهتكىلمالتظيمثدذافى

صعِوعاو!لىشصسلمثئموراضالِو!مأبد!النائماطاهذمحارستهسكخرةبحد.

(3هـ)-للأقجاطاشالذالصكمطلببينيا

ا"لدكناشسطثاك؟شتا،رالمنظصاشن!الصصع!ياتن!ثصأووجىأسبأنىر!ن

ص!لاشاةقيادبنثسساباشوشاحيث،بارزأجتحاسدورا-اأصبحالش

ومخحجيم،الصسلمينيينالنسلىتحد!دإلىكالدعوة،صاثسبوه!)جمحاعيه

رم!ج،تث!موممماعدالزوأجونيريدحنومباركة،الكميس!ةأبنا"بينال!ن!صل

ال!سلماشامنأ،"قبارو،وواجالكم!يمم!ةشجعتثسا،للمروصيهناالجواشؤ

الإسلامةعيدراخ!أع،لىالمعَائدالضلافلثذويبلجةكصرا،الغقيراصا

وترأنفس!م8مناْنيصعلوا3رتي!كدألا!قباروبئمِوهـأإل!"هذ+عيبئيتنحىج!"("أْ)3ْ

كياتسكلونَى،الكفيرالذسلاسلاأائكنانااخلهذدر!سدخَقفضحيزوجتمُع

فقط.6%مئاكئرإليهبالنسبه

3ْص.ا6نلأ867)صمصرلحىالصائعْية-ءالعشةبدوىانظصْبرسال(:3؟)--.ْ-ةْ

033(!إأحماالغفصبصْريف--هحكلحستينصحى!31"-ا+خ



(1.)المسلسةل!؟سرؤأجمخاعىوكح!نرو،الكنسىللعخهوم

يدجىرتطورعاحدالباسوكأالكزسىالفالثءَشنودالباجما4لاوباعت

ولثى-،-أبخاعليه؟قيخ!ل!عمااجديدمسارأالقبطىالنمثصاولوأخف

يئىاندىا!ملىاائرةدمكنخجهـاشلأ-نحهرانيهانمماطىا!صرفىالس!صلمالحجتحع

المدنفىالعبطيذاصب!ع!اتافانتثحىرتا،العاسهّالحياةسصاتإلىالبحت

مثماعرنشجتهـاتارةمنكاتبشصكلالصريضنشىاول+التبالتصروالقوىوالأحياء

السل!ونولاصظ،الس!ايقفىالنض!أ!اهذسثلايأصفهٍلمالدينالمسلمين

اصتحو!رجتعنبنائ!هاعفىوانمتصايق4الكفائسبتأ"حمليةفىمورمومانفصاطا

بسةصثومكانثاالذىالمنمكصرى0اولالنفعنفف!ل!،كناصسإلىالصصعما!

!2)8اصبصياتأه!ه

بصضنحدألا"قبماطبعضبه!اقاموا(ف!ىقبأحئماعيةثحوادهناك

:الحوأدث4هذصق،واثار!ثمأستفؤا!همجمقصدالحسلين

وصءفأ"بن!3قبط!نصرانىثأملمجثأأ!لاعامالضيافىوقعصا

صصة!)اثحتبىكالممسلم!أ!در47ماوعندالطىريقفىالسحجباشاالمسلماتأحد

الىالصثصرارةهوالنصراكىتحبرفو!ن،ينهلىأصلإلىفريؤافىانصازتم

هـ)3(ا،حداصاافمعلت

تأ!مِلبم!راللحيةثتثحابقام،صلوانالقاهـرهقظاروفى

الركاببينآقا،جيبه!ناشاالسواويبر!3الصأ!ةريرل!دى،الأبيص

ماعليهونبذ،بالغضيل!للاسشسالاأعياود،بل!يغااسلاسياووأعظأخطيبا

-!5،8،؟س)213عد!الكوش!ا!حجشعمجدفىانظرتقرير!1)

+أ،-7أ34!/؟913

171)!،مصرفىال!ا!يه-الفشةبدوسص!الىأنفر(13

أ8.؟ا/أ"أعام(أ-)3)7!33لى!الأ!لأ-حأنظرصجلة)3(



ثس!،ويزجرهينهر4اخصفهمنالو؟بأحدقامفم4مغاسدصنالحجتمع

صنالسبابأخر-أنالأالبلمغالوأعظأهئفمن؟نفما،وصفع!عليهم!اولط

الصجوتافىضليعرصلمنرالاكح!!ال!التصىوفاثمنعنهرومحح!ءوادفحتأئم

سنهفصا!ندمفهيقت!بأنانقطارفىالجالس!ينأحددعاصصارال!ف!جوهـ،

الخطيبالوأعظهذ)علىاشصليبوسم،بدذدكفحف8الشصوفاتهذه

باسساكالراكبفقامعليهىاتحدالذمممالالربمحاشتبافىأشناحانكثصفقد

هث،صنالفعلأهذفى!نءانرعلأبأماميدهعنوالكالمىفالواعظ!ذأ

أعسيئفىسىبريةالإالصماعاتإنىينتمونعنصووة!صومِهبخصدأسحموانىا

11).التاحما

فئاةخلتدحيثا،المصويةالح!للأهىإحدلىفىاْخرىحالىثة

الغشاةولسرتحتحأيلالناسفلا!صظ،خرحوأثهفىأبجنمع،للدثىمحجبة

الناسأصدقأسح،ات!ل!ىعنخاربةوهى،الاسلامىالزىبةالمرتد

صصقيقمنفتنحجيبةريبةمنألا"عواه!دتفىلماالشرطةاستدعا"إلى

المظ!-ظ!رتابهذ!وما،نصرأثيةهوكةتححلتالفتاةهذ"أنأثفمرروة

(2.)الناسأع!نفىي!مىا!عصالزيونمرفلحنسأ"ةل!إ!

كلياصاممصاجدأصدالىئصراتيةطالب!خلتدمأ!ولثمآعاوكى

ال!رو3سصن!أروطلب8ال!طعلبةأحدفو6هاوجلست،اخا!!ةاص)معة

تمحعرنجاتخ!صامنأوبد،الكيآمبافىأحدتإلسفهـىات!أفقالتء،السسجد

الححلينمناللهبيوتلحرتادىأ،سا"ةحلىوألا!راا"بوحغحهاالتشبث

-)3(السلسين

8191.؟1/عاد-إ.18ما3لاضددألاع!لاح)ئظرمهـجلة(1)

91!السابم!-االحرجع،-!3)

11حمماالسابقالحرجع،0()3(



ال!امعةدا!لالنثصرأشيأتانطالباتإحدلىقاصا!89لإعام،فى!

أثا!سحاصصصبةمصصلمةفتاةولرصةعلىالصصيببرسمسوثلابشىمساف!ةفى

11)هءك!وسخطالسملممنخ!ب

ماسوأ"الكنيسةكأنقذصاادسجساععةالاأ،"نش!ةمئلكذكيرإلى

يتملحسقماأواالححركطالمجشعاصللى)امحفيسآص!نةتجحزيزيتحل!هت

السملميئهضدالنصارىلمجضب!أيقومالشثارةأم!وصصاولةبالاسيتفزازات

.مافيأهدثحقيقإلىيحملوأأنأجل!نألا"مرره!وكل

:القوةر-ةمماإلىدتوصهـالكئيسة؟صسصأص)

فىويتمنضاركه!م،يؤأزرالا"قبا!ةنانذفىالاسعحاررحيدجمعد

و،!!مأصبحالذ!نالإ"قياطالصملا؟صنصبم!عِةورأ"و"ترك،قضاياهـم

كينالمسشعمرجمحيمةيقوعوتورهمبومصبحهـا4المسم!صوينءلهؤ،تأم

متحينون!همالانرح!لىالوقتلكقمنذالأقبا!بعضكانفقدالسسلصين

ا!ازأتكمبأبكمنبالمسلمينترلالشزماثأالاويسحلينالعر!

ضدشا13)حوا!الحشاكديوج!ونأيضاونراهم،رواصفميملصاذحةجديد

أجلىمئا!حياناالعتفمسشغلينواحدةيدأوراءها-ويقفوث،الصسلحين

إلسلاحيملكونوأنهم،ب!ايسشهانلأقوةاْنهملنمسلمرصنيظهرو4اْن

(13
هيركد،نمايحغؤتطريقهعنالذىوالنغوقوالمال

صا،"7ر!بأالا"حد38!كا!دالاؤممطالضسرقةجريدانظر111

لا(11!م/13/8791

بر!اسة91لأ7وعام14!لأ2محامومةالاسكندإ،جقماعصُلادحما-ذ-لك311)

بمحافظه!9-لأ3عامالحسابيعىلينالذولبسدوأجمطع،همتنيانجبآ،جماطْ"

عين،ثنات!د،لأ"189معاالصصراءالزاوقياشاو%صدء.أببحير4

.الفصلا!ذمنصعرجمةماكنأفى!الا-!ىر41هذ



أ!ز)7

فبارووالاأ!سسلينكي!ن،أضرى6ونةبينتقحالتىاضاالأحدرأقعومن

!ةانفد!نه!الكنحرلدىوأن،صطإوةأسلصةي!مذك!نمالكثيرأنيظمهر

نشإصةوهذأ،اجدضنرثسسشوىوعلى،أمهاستخد2ال!ى،ححصلعلى

لاصور،ميدالم!صصا!يس!!م!رخلدامفظضةصوأقعفى!تلخرنصهاريبأتتد

أضركأ.وأماكن،ؤصبنأداالحبث!4فىمصروخاربم،يرة!سرارا!ق

فالا3عشراضاشابشدالغبطيةالحميس!ةأن!!م!لاميونمرأقبو!كرذوقد

دافرربحضهامخظفةمواقعفواريبحهمتد2علىوتح!لى،ألافهاطأبناءمن

أ!ررهسا،مى،مصرصال!وجمحفسياأالا"خ!عل!الصعمِدفىأ!صر

المارونيينيبماكت)يحتيخحنحيا(اجمنان)ألاسلاميولنماأفمارالرافبونثما

ربِللتدالخغيةهـنظيحاتح!مجميمفعتفينالتالمصريينقباطالأالشباببعفب

ف!ىانمحملصينأبنا"نحدلياونيع!ىالتىاال!سلصةلتواجغاالىاسمحد

(1).الحتعريةوالضت)نالمد

الاْنبا"لوكالةعابلىنبا،فىب)"فقدلبنارفىالقبميةالحمث!ار؟صةوعن

صقوفدىيعملونالا!قباروالحربزقةمنصرياعترلن"انالبتانسنالفونسنة

(2).ثىصونعيلبرشاسةحرارا!ْالوطحيعئصزبقوات

أتحناكالمصرىمجل!الش!بفىأضاالسا-أنوألخاهخطابفىوصاء

من.سثىثةا"سصووأقدنبنانفىيحاربونالذىإلثلسمتليتييئا!نعلىلةا"د

(3)لبنانفىالمأ!ونبؤاليليشياخْاصغوف!ىيحارجمونْ؟نواإت-ينأا!فباط

91!ل!لم/ألمأ+؟03-28ما53لحعددالكويشهالحجشممعتحقي!ثانظر(1)

صاغ.،لىشموا!2دحداب!كمريةالدعههـةانظنر؟!قي

(ع35)!(لغفىبخربف-هيكلحسنينمصمدأئظر(3ء!



بص!رتوقد!الكت(ئبينصفوففى7ضررنصرتزقههناكأقكحا

هىطصمروصدمىالأقباروسالرتزقةعددآن،انالعد!تقاومالشأتالوحد

سمطلاعلا،نجني،والشممىاءالالرصمتجواسعسرومن!ث!م،سقاصلىادفيبلغ

0111"والعفقواضا

فىكتركزفهى!صرداخدألا"قباروشلقاثاالشريباشاالئدعنأما

إص!مدىوفى8الس!يةأرىالحصفىال!ذشفمرةير4الأدوفى4الصعبد

صصافظةفىألا"سلصةمننرسانةالحصريةألا"منقواتضبطشا!السنوات

!طعةفولثلأثةعلىالبوليس!عثر!3)!،الأقباصيملك!أبالح!عيدقنا

)3(.لل!اشرأتخاد!دفعبينها!نأ!"شرأخمخظفمنكع!!ح

ال!سلمعئبع!نحدألا"!ياولبعتىبهاقامانقئ4اثاالسملرألا"حدرمن

إ،فباولأنذلكوسبب)9ا!لمعامألرسراءالزاوبةأصدأشا،سحك!رفى

ثرضي!صوبدون،السمسينألاححدمحلوكةأر!قطحةعلىكنيهـمىءجمناءأواروا

لكنعن،قوبمالعد!،علي!االب!اءمبعرانم!سلعشِأقناعد!مبعضصاولوقد

السصلمينعلىانرصا!أحللقوأحيث4بالقووني!بصانغذواالأقبارولكئ

يعسصوقامصرجسماوكنيمصؤومن،ريالضمطصفازلمىتنطلتغو؟شا

اضا!اويطنقون،الحيس!هّفوقمنالنحىركصسجدأشعالبصصأولةالأكباور

منطقةّفىأما،السصدىحولال!صملميناعمىإنسائيينلآوصقدبشواصة

مأ!،931/7؟عأم*38+م!دالمجشع(1)

بمعاأ1ء)!؟لأ6د!محالمحت-"الغرباحدأ-ك!ر!الغالةرسا(2)

)؟+)-أ!58

!85!عام(93-؟3)!"4د!العربدنيياة3!مجلةاشظرتق!يرفى(3)



الواطنيرنحثالشرص!هورًالصعركةيقوداالذصافى!كانفقديرالنتمسجدى

أياآشلاثةاستصرتالننىاشاالا"حدهذهضحيةصبقرقد،الصسلين

()).اوأولفاشسا"جمينهمو؟قاا!"برياءالمسلصينحنا"تس!دعنئ!رء

نح!وهمحمقوالحدالحسلمين!فايقظس)سالى

كلستأتح!اط)شلةأسال!نتحدكهبعا-القبصه%الكميسةقأت

رسيلهبشَغيذ-والحبهـثصةو)سخرأليااوكندأموي!وخاجمة،العالمفىنس!

صصلأضافىأنحلقضفقد،المسملميقعلىوال!كمييقالضغضوسائلمن

العنمحورةواوالإس"صدريةالقاهرةفىوالحعالىاضاال!!انحصىلاسّلاكومنظسةثببجرة

مغريةدتبأتتالمسلعيىمنالا"وأيرىثصرا"ووريىعنسوهـاجوالمنيأ،أسيسرو

شمةأأسبأب!احفإا"نصت!،للأقباروجيرص!وتأدكقبحدااتسيكبرأقصرثم

ميواطنيهم!باهالا"قليةههد4سياسإلىيزجعصإليامحصرفىةالصارالأصكان

(2).الحسلعينخا

حلأشاوالمصالعحارأضاأصصابعلىثهيسيةحر!ماالكنيس!ةرشاأصدكما

الكنيس!ةرصمةمنثىم،!رر،السصلمينصعشعاملونممنوجمرصاالتج!ارع!ة

العصاراضامنالمسلينالسىكاناخراتعطبىالوص!أئلبفكأعملتكسا

وصاصة،ليمبالنمبةالسصكنتوفريسيلى!اللأقباولالمطوبهةرالبيرتا

!أ"1/1لحءأمعا(4!)ص62د!ش!،مىألارالحختأمبدةانضر!))

!ابطارفميفا!نربرتقد-حمولىالحميدعبدصطلىانظر3)01)

-8ْمكةفىالإسلأمىالعالم



سيكوقصا،السملمألاثمبابأصامالغرهـة،تنحييو،الزوأجيريدمى

بينةالز!االىصعدلأشخفاضوهو،أكرأض!3هـمتحقيىفىالغعاتا،"ثرله

.اكلأقماطبالنمحبةالصعدلهدَاوأرتفاع،المسلميق

عطساموتنخيتءبشرا"الا"رأسىخ!اصةبصغةالكميمىةاهمتكما

تجتوقدءالبنا"على،لمعاوثتهمبذلكي!ومونلمنوالمححاضداشاالكّروض

بأيدىاخليةالدحصرتصارةمنلم06منآثغرأنالاصصا"اتواقعمن

(1)،افحهمأهدمةوخدلمم!ألصثميسصخرونهاينانذ،أ!!قبا!

-!ذهمهتصشِةأساتمنش!غهياعطيياحصلتالععليماشاهذه(1)

الجوأشبه



الثحاكالحبحسفُا

ال!محعيردىإلقبطيةاالكثيمم!غض!أط

و!طلععشرالثاسعالقرنخرأواعنذالقبخيئالكثيسصؤتش!صد

والثح!افيةوا،جتماعيةالدينيةألاتالمإمختدففىعاعان!ث!أ!)العثصريناخرتا

والسياسيهقيقتصأدوألا
)1(

الكم!ائسبح!أقاطتاالشالنسحدياضاة7مواجىفىانقبليالنئ!أ!اهذ!ا"

أغحرتحيث،القبطيةالكني!ح!هأت!اعضدوالبروتمتأشي!أل!توليكيهالضربية

إنييأهذفأ+بالاالا"قبا!!نالكنائم!ث!ثيرههذ

النظأممنفييايدالئبدىوصركةنمثصاهـبادىمماالقبطيةالكثي!صةتإس!ادوقب

فثا،5طيرو!االابثحويراهتستحيث،ةالوإفدالكنائصر"هذ!جمعهكأالذ

صخثلخة.عا!ةومراف!ق،والس!شغياتانص!مياشا"اامكياتواارشالمدوإنثىا"

وشحلط،الكن!ائحسةلهذإصبىاراتشفيرىبنشاط!الكنيسآأخذتشم

هـ!أوخار!مصراصلدالنئما!أهف

:مع!ررأضنضا!الكثيسة-أ

التن!حجر!النحثساروأخهـذ6الكنيسةفىوالر!ويرالتجديد-حرثةبعد

والشححيمعن،القبطيةالقوقيإضيا":صنهالأفص!مصر!ةاخللىالقبطى

!التفكي!!وصلأضا،والنفه!راشاالطبوعاترررلمحقوعن،ال!ليمولريبئ

4وهـت،العلاجطريهتعن-والشص!ير،التئصيرية!وا!بصعمِاصّاتجشاكاتوالا

!فأ:3الأ!فسع!الى

5(المهطههالكثنحم!4وساصلأالثانى؟المبصثانطر-)!1)



االقبحس!-القو!بةإصياء-

بالقوصيةالقرنهدأصلعفىنادلىمئأول(ا!جرجسحبيعتكات

لوت!ط!اوكانت،ائكتبصنجعوعةالتصأنهدأفىوأدفا،القبطية

يهرإباسهمنيبدوكماششحلهالشالقضيةوكاتض،قخىايامنبالهيثعفل!ا

يحوالناالإ"قي!نحن+"يغول!ر4وكصصا،مصرأقباول!خصوصعة-هر

121-المسيحيةظورفىلعبناهالدكطىالقيا!بالدورذفخرأن

(ركمثىالقبفنهةانخطير)الأمةالتسعبيرأس!ملمنأولجرجسوكان

فىراسعه!م!ةأيفأأوبد5ورعاياصاالكفي!ه!ةمحردسئاكبرنممخا%4

031(أئقديحةائقبطهةاللفةبعثصحاولة

راناالقدم!سةصرلحغ!ارةالرفىالوركا-0أنهيركأالقبطىوالواطت

كالغسنالصياةصخث!فأ!ظاهرقىالحضارأضاهدهإحياءعلى!معحلأنعلمهه

القهطمةاللفةاماستغدمنفف،،البكلصةانحياةإ-اليبووالأدب

(هـاحالكنيسيةالطقرسفىققطو!ع!س،العوصهالمعام!ىشافى

وأنهمما.القدالحصر!ينس!رلةحنالباقعةالبغيةأنهمالأقباطيركطكما

خو(نهملاثصد!ثل!ا،!صرعلىتوفداليت!ألا!جناسصىبفيرهـم!شتلطو!لم

أقبسارو!*كلطَأنويرون-*الاسلامإلىالنصرائيةعنتحولوا-الذ!ن

!لىةعقصوراصبحتأ،سلامخولدبعدىرلكنها!مصريين!تج!ئى!نض

15)
صآءرحدالحصاركة

عر"لغاشاغعد،!ه،ألاكليريكيةاللاهرشا!هيةكرسدجرجمسحبيب؟ن!1)

(331)صالف!بخرجما4-هي!لحسثينعصمد*أنظ!ر(ْ)3

3(؟-أأ!السايه!المرجح0(3)

!آ12!صرفىال!اشنيةالغتثةبد!مممابصالأشظرأإتِع

ء(33)!!البمابقاليرجعأ-ة)



الئحليم:رو!!قعررالقخح!ير-

فقام*

اششاء

القرنعلذاطلعمنذمنغمبفصك!باقعليم)لمحنبطية4الكثيسصا!عامأبد

عىبالعحل!هوتىال!6إإصتعليمحقلفىويعحل)!جرجسحبيب

رسصةالمده!ذهوتأسست،البطريركبةأَحفىأنفىهـممِنيةر!ة-

!حتايةالبفوفىء191ءسذ""!لهيريكبةافيرسىةالحف*با+مممبالفعل

ال!ليمإلىأ!بناثمأتهـمجمصك!هؤ،ءن6لا،القس!مرمندعد"ئتلاأبوأب!ا

(011كبرهـممنيئىالد

(،"حدارع!ا!دإئثحاءإلىسعىبقال!دأبشْحبميايماصرجسبييكىفولم

للكعيسىةالمعأصن)احياةكىكبيرأدورأتسلعبأنبحدقيمأرل!هـأفوأدتما

صو(دالإنييلإلىأنجافة)،صدارسرتءا،("حدألاكفيريكيةالكلبهةقىرت!تلى؟؟.ن!تأ

(2).القبطىوالتراعثا،القبطىوالىأربخ،الكثيسىةلىبخكىاأتدىى

القبطية"الكنيسهالمحسوحمافو)ْشرهاال!ليع!ةالخطو!لهذه!ن

حيشا،القبطىالوسطفىس!ن!أتأخذبعدأخدض!فيماالتىألاُجالىوعلى

هذا(من.والثالثالثانىالعغدبعدالعثقفةالقبطميةلأجيات4ههنتا!شاو

أندينيةبالجرانتا،هشمامأوبد،-ا!طنيس!ةفىالتأثر!رأقعإلىالقرن

ومصملضخقتل6جتصاسوالاالثعافىالنشاط!!ركةتاوزأر،يرايد

وأنححاوصريحاأهتنمحيرياثصكل!بعدفيماأخذ9،الكنيسةأتباعسنالطبقاف1

ةخا!"الثثسح!هـ،حقلفىلاتنمسطالكني!مص،أ"خذت(آ!ولآعامقحنف

خأب-باستالغشة،هذ،توصش!،مع!يةالجاوالكياشاالثِاتهـيةرسأالهد3فى

؟3؟؟()!الغفىبخر!ا-همكلجسئون،انطرمحص!د()"أ

؟33()!بانماجمق،أفحرجع831(2



الذكلطالثامخاشمنولىهالباياجماسم!كا71نوقمبر!4فىشنردهص!ف)،6

وأئثةتدأل!افتتاحمندرتأندأثحذأوبد،الجمعةرس!!ردإستراعلىأصر

نءوالش،2إاصسارصكأكيرلسالباباعحهدفى!1681عامبالعباسيةالصجرى

الشباباجتعاعاته!رشارازد4!كليةكلفىيتيةالدالأسواشفالرأثرهامن

(أ01الباصعيةرسواأ!خلاد

تطويرالكيةالىعاولى،لممميمسةةيدجدكلنت!يحاتاكشودهأعلنكما

!2)،العاليةلمنزقياأنقبطيةامحعيسةاةوإعاد"ا؟كليرمِكية

صسلحيئؤعماءوبين(3)الوقتلكقفى!صروشيسبيناخاءوفى

صطالبةب!عد-5فشررالبابا-الأقباطوفدرشلهسطالب،وأقبا!

مؤلغينصينكمص!ا!فةمصرارسمدفىمشصتركةديتيةكنبونح!يمأخطشصا

منذلك،كير"ووصودائلهوسغاتالروحيدعنموغ!وعاشهاوتكول!الصرفين

!؟1،الاءسور

نحدصريصةعوؤتن!ححجرمِةثالكنيمم!ةرفدمونالتيرالطلمباهذوفى

أبناح!لمقينالتصليمعناصجصبرلىمنشريدفالكفيسة4مصرفىانسصلحين

نية،؟لنصرا"ومبأهـى،"ألغدو4لثمباداالضّلي!!عقميدلمسلمينا

المسلمبن.رساصدصنسىلملأمألاىءباد9والسقر6!االقوحيدةععَيدواقصا"

للأقبا!رو--أمعةبإنشا"بالطالبةكنسيشحركأبدمأ!لألاحاموفى

وقله،للأزهـرمنافصسةوتكوق،المنصرينوتضربج"النص!انيةلهـشعلعم

أ"!1/)!+أعام(3-33+)ممما؟!أعددأالمجمشحعصحله!1)

،بم-"311)ممما!عر.!هالطائفمهةالغشنة-بدوى3جمالأنظر!!7)

المنماداعاها"فوبرالرَلهس)3!

ا33!ألم7َْ؟3إعامأ،!أءْمأ)33لممد!المجمعجله،خَدْا!غه23بىأئظر!0أ؟ْ!



)!3!(

ياتالو،!ؤايتسربمعةالبا5هدفشصما"ل!اللأؤصةأرقرتيباتفخ!ةضااتخذ

البابابينالجىاصعةهذهإنشاءعلىالاخاقاتموقد،عريكيةالأةالعتحد

عنايةولكنءم)!لاكبماآعاأصري!فىبهلقاشهأثنأءترءوالرشيم4ثصنرر

لك+نهفىالحسل!مينصثو!بغفلى11).البامعهههذآقماوند!إلت4الد

التنصيريئ:والنشراتالطبوحاشا

(القاهرةجىامعه)سةالهند"!يةفىصتفحوروخالسنوأشاىحدإفى

الحنتمو!اهتفىوأ"و!ن،الصحعلبةو!يدالثنيضةلعقيدوكتجريراشرصأيتضحن

13")أ،تباطالشحهاببعص

،ةالجدببدبم!رأمرقسصار)ثثيسسةعنأخوىمنشوراترتصدثا

الخفاياومففوةالاعخراففيهوالآخريفح!حا"ألغدأسحورة!!ىعوبهـأأصد

(3)هالغفارهعِوأنهالربهوالممم!بحأنفيهوثألث

،على،مرلهمرأ"االعذم!ررةثب!يهأحد!ى7خريحعلهـ!نثصورمحدكحا

عنموانختخبماتضسمنالآخرهالرصرعنىأ"أالمسيحيس!مرأعهاف

الغرع!ةافثنامعلىصثالجملةهذ،وخت،واخدسفثمالآخرينمحبة!

أيغساالنشرةهذ،!فى()ْتحعبيرال!سلميني!عىالذلىالخربمتا

ذجسر!ب!!كانعليصصسدأبنةألنا:فيها،خطيرصغزىأتاقق!ة

)1(

)2(

).غ-(

)غ(

)793عأم!لأ،31ص035،351عددالصج!عمجلهانخئرتصقيق

.م91لأ3

.8،1-163!الحىاخاأكذ-لىلفزااسصمدنحظوا

هـ(4؟-؟؟)!،السصابقنرج!!اأنظبر

يعتبربألقد!سينالكنمح!مهَمس!يسهموصنوالعسبحرأ"العذ!ورةشعَدببس

9ب!أتتم!كانكلالعغيدةمنجز"نظ"زالتص!الرىفت

--7ة-2لإلأإ.-ْا)8صالحق--مدْأ!فالفزالىمص!ل!أ.شحرِ



على-اللهأعطاهقدالمنوفيةأس!فأ(حوأبامههـنت)أ،"نباأتأبوهاعلمولما

ولما،حليصىم!استهـخا"،أبخ!ؤرواحالأاخؤجموهبة-ؤعمهم

اعىتوخالشوهذهـالفمىؤ(1)هاالخالفىفصفيث!جل!اصلى

هـشلاءبأنالاعتقادفىأثؤالصحلحينمنالنفوسض!ماففىتتركالصسلصيئ

.الناسأ!رأء!ضغا،-ثايستطيعونإلص!يةموأهـبيحلكرنألقهساو!4

،طبىالنفوسضعافعلع!؟سبىاتراتذاخرىرةست!وا،مبا!الأر!كما

وملا!،الضبرأهذز،بموقدي،الزيضنكميسىةعىتشلىصريمرأءالعذأن

وأنحهم4الكثي!مصةههذجميفوقنورانمافمبصاتجلتر)ءالمتىاُنالبقأع

يروصكاأدكاالمكذوبةالأسطررةهولرنى،الببهيماللطِجفحفىرأوها

أضرىدولىتث!اهـفى!ف!اب!ص+ؤأسصارويرولها46صقصومنظمةوراتدالا"قبا!

ر!ومر،للنصأرىصديدة!وأقعضزيزسن!أوالقتمد،ونبنانالحب!ثصةفى

قدهىوصا،عليهاكنا!س،!مييد،"يدجفاماكنعئىالاسلأ"

ممشددوأكىالاُقبا!?ه!نصلماصاعفلتح!أخيراالثاهـرةفىأذيعت

.؟13إس!ماعلىنحغطهم

ملى!رسالشال!نحيرية؟لكثبالحنوعات)نت!ارأيضالو!تكمأ

وكثابنجصرانيةعؤتاتقو6نكاب:مثلسلاآبالاخفيأواصربحطحن

الف!سرلأنالسمبجهـفىخصيةشى!وكثاب!والانجمعلالقر6تافىأنصلمب!

(أ"3والنشراتالكتبمندكذرغيرأالسبحألوهية+كتابر*والإنجيك

(4")!لصقا!اامذ-لىلغزااصحمبدنظراعا())

-؟2!()ْا.هكا!ْالس!ابقأ!نج!و*أبمزجع1()

منولييزمدلم211)صصرفىال!ا"ئغيةاالفثثة-بد!ىا:نظبزجبا+ل!،3؟(

ا"!ثالث.الغصلأئظر"والنئصراتالكهبالمعلؤصانتاجمق



وال!ثكيك:التنحىيرصملات

سنشور)تتونريع:ألاْقباروبعضب!ايغومالتىالتشكهثاصصلاشاوعن

ضا"والار،حنالتل،السنةالكريمبالغو6ن--صروطعونتخمكيكعلىتحضى

لهن!ذ4ونشجة،الحديثالعل!ئوأفقلا6ياتالكريمانقر7نمْىبأن

شقافةشقفالغيرالمسلمالثمباببعضعلىظهرتا!نالمسمومةالصصلاشا

هـالمحملاشاهتلصظنتيصةرعةالإسكنثفىشاحدفقد،المىكوكبعضإسلإمية

(1)هوالور!اتال!مةبعضأ!تدألى

بقرأء"ألائباصالضباببعض.قامصمتريةإلاسكعدقى6خرشاصدوقعكما

مصملم،شابعلى"جمالرمب!رشا!البخارىألامامصحيحمنمثصد!

عخرافوالاهـهـاببا،!نهإع!ينفصر4!!رعبشبفى!يغولوناوهميتصقاحكرنواحذ-رأ

.)2(ا،ءدلةسيد

وقعماألا"قبا!بعصبهاقامال!سالمماشر4الشصيريةالحوادشةومن

السملمينللنصراعيةمنشمابينأعتنقصيثأ03!عاءألاسكندريةمنةررفى

التريروتفمن!النابينذلكأخبارسرتوقد،مخظفةظروفتأثير!حت

ق!الدهرجالبحض!!!ىالمصلمعرممطالخشارو)هذنسبةالنمأنابهذاغدالدى

(س).،ء!ساطبأ

التصريحاثهـ،صيتهفىوال!فثئباالاهـللامفىالط!تصلأ!تارعى

للبماباخطابفىصاجا"،وأْضرى2ؤ!جنالا"هـارو--!د+أالمحى

أساساتكرلمحن!اأنأو،الاسلا!يةالثمريع!ئمكبيقبثورةفيهعارضدِ!ثمنهـ

11-6!11)!لحقاا!كْاقذ"-(لغزألىمصثأنخلر(11

)116!اال!مزجحْائ!اب!ت21(

!)11،2)!ئكريمْىدثثْيةالثاالفشة-وىجمفل!ما*إئظر131



!أ).كيرالع!مملمينعدىظبىلقواشين

فسىأنعلىصاالبصأصم!ف"يوسكري!نر!الأتباألضاصحكعا

ابتما!قوةمنقلقهعنأعرب،ا"صنييةنعسرانيةلمجل!اممغبطب!االكفسِصة

أش!-،يشامونإك!م،ش!امونإنيم!:لى،فا،صرفىسلاسالإ

،ص!صفىالمسل!يزاكبذيقصمده31!"إنه!ين!شبرون،لتنا!ون

الثن!يرية:الاحكساعات

أرائلهدتافىعقدأنالتن!يريئافألا"هداتنىائغبطيةجتهصاعاتا،من

كطوالت)آ!11صارس؟فىأسيوهـ(كىالقهحكرمركالعو)سصيماالقون

ريمةقدالر!باطوزراءرئيسأوا!(غالىبتلرحه)حقتا3ثحادمناتخف

،ء*ء!3)

هسوضاالصادأهدفسبانتن!صبالقبتلمِةالصحىفأخذشاووّر*هلعقد

فىثاوساندتقبغى،!سهإ،يق!لمكالىبطرسوأ"ن،ينىالدالشعح!ب

وأوزا!،أفثديداضحمافاالقبطص!كةوأنحرفتا،الأجنبيةالصص!لكق

نجليزية(ألاالصصافةألىال!ثيكوس4الخالطيةألصصففىالك!ئابدعلى

:كن!ستجْدن!اكينإنجل!ترأإلىبعش!7وسافر،صحغهكلفىعنهاوالذقل

المحصنىاأشاويد،،.عأعةللسملعينالهمثكفلالغبطيةفالصحىررأحت

لبمستف4لبصثمر"-سسعقد،كأرورةالاْقباطم!البعنشحدث/الق!مية

1((

)2(

!31

أ!8!معا(93-3؟)!ا؟لىعدىال!عربنيادمجلةنظيراا

91"6مايوالح،6نشعبا؟لح19ممما؟3د!مىسثرلاإرالمحتا

يكنول!"أنىالوردإبواهيمأسطسملمرجلصطرحماكالىقشلىات

السى!إسةسنفدىْأحدكالىأنلكدتسبببليخىالدأن!حب(فعهلى

ئشَواتد(رأهـامصكعةالذكلطهوأنهعنفضلا8!صر!صلصةفدالبزيطائي!



(1)ها!غر!لملذل!دألوهـمرأهذفانحمد

هى:صلىالتةال!ؤتمربعدهذأفءجوقد

ا!+ا!ب!ع!ببانبالا"حدىص!ءالعطله-*طلبا

ذسبةالىنضردونهاوحدالكفا،ةهىال!وظصِفداهـةت2ن-،أن3

،هالس!نفىالعدديع!الا!قبارو

لا!شياشطيمتشعحه!للأقباطيكغلىيريأشاالمدلمصالسنظ!ام-!وئحع3

.!الأولببةارسالعدفى8فىصدأ،سلامىالدينعلىال!تعليميقتمحصر

النيابية؟أليالمإفى!صرىعنصركلت!ثيليكغلنظام9ضع-د4

!الحصريهأ،2االمرافق-صيععلىل!نغا!لمصحدراالعهـمو!يةالفزينة-"جعل5

ودةصحله)تجماعأتأاماس!-ثريذأجَعاعيظهرلمالعوكعوأهذربعد

بتأو-خريةألاسكندمديئةفىأجثحاع!دصِام7391عامفىإلا-وسرج!

سيرمن،4شنودالهابابرشا!مصةالعرقسيهالكفيسصةفىم25/3/1173

سِببوأنه8الص!دلمين!نصيرعلىالحث:جتماح-الاأهذأعحال،لْصد

عنالممسصينامنمحكندعدأكبرزحزحةاولةوسحا،ال!نمحميركلما!دالمبفاعغه

ا!هدفوإنصا،الذصرانيةاعات!أقهمرو!ىانف!سنككونلاواْن،دينهم

يعمل!تاوأف،الغلاحنعلىوالجلدالدلممنق!ماأح!رمتأصكألى===

أنشهاشه"بعدحاماألىلعينالسوبسقناة-أمتيازصدلاعلى

52!أسنرت،موأطئون-هويد!أشظرف+س

مصدوائثلر(2لااحمماصصرفىالطامخيا4الخشه-وىببمالانظر111

-أ33)-صايرأبحعاصرالا"دبفىالوطنيةأْلأمجاهـأتاحسيينمحمد

!أ؟ممبم

،(!36-ام5)!ا!السابتىالحرجعاضظرإ13ْ



أ!،وصدقادلزلمحمالقر7ن!وت!اليم،دينهمفىتصكث!ءا،"ق!على

!1!)وسلمعلمهالله.صنى

فىألكلائصح!!تمشطمى4أَهضتنفيئفيأفانحناأا،نط3!أيشىافيه-ا-

و؟ءنعؤ،طريعف(الغئاصَ!،هتإكأأصتؤفىشجحناقدنكؤ!افانناالحقبلةالمرحلة

ء)؟؟صعلياتثوتافححنممناالغئاشا!س!قب،ةهش!سحنرلم

أثئب!تصيرقيألصصأولاصت!فر/سُيأ"قع!الدًالخقا"أن!لصأنحىروناكأواض!أ

إل!أئصسلسصيئصنجممير!عصايةهدف!!في!)يشروضانورحالمش-أ،!خيغ

؟لنباحأهفأكبا"لحسربهطِ-(لصخه!يس!س!(لربلِدأعثىوالضلاممماأ؟يمات

كقتع!،عىوأيقافىم3افمسلمينتحبيهفمأضهصئلكني!"نالمسلمينإدى

وصن،7!لهمِن6لأمربأهوو!يسامصتاالطويلتاريض!مفىأ!رثابضأوه!

4وتؤخركماوصا،روصةالحدأتنامخططعليناضفسدأىإليقظة4هذشأن

،وسيننضرهاألا"موبهذاالخاهـ4الثصليماضارتأصدفقدرلذاناب!وروتنحميع

ضب-تت!يةولىب!ريةالمسلينمعشصبنابرميعيتصرفلكىال!ذاعركلىفى

)3(ا!2"نبا""هفىهبكذبرل!قنصهم

البابايرئاسةربةالاسثنديئةبحدأجتماعقبأطالاعقلىسنوأض!جمضع،بعد

القطأعسأشا1!فةمنمحثلينوحشرهاألا7يفايرالافر،أيكاهشغور

صصاوسةوحرية،ةالععَيد!رية:ضيأينيةدىسماصلىفيهبصشا4القبطيهَ

برريفحهّعلى+بىوانظو621)محاالحقلا-قذاخأالسفزالى-مدانظر!-ا)

ء(31"01ثى!ىل!صلالاألملعااهـافر

.الغرةنغسالسابقةاَْلحرأجع(31

الحغح!اضا.ثشفسرالسابقةالحرأإءجغ313ْ!



وأنححزواجألا"سرغوححاقي،،مىالإسالثحرعوتحئيق،الدينيةالفمائر

ينيةالدو/،تصأصاشا،ببالنبالحهيثاتفىالاْقباولرصعثيل"الن!!)نى

تطبيمقبمأصاا!كالوفوأ،إنكصأئسبحا"وحرية،الئاثمروحرية،المثطركًة

مناكذوغير،الاص!،مالا!قبارو،عتنا!2حدوونجع،الانملأصيةإلممشريكله

(1)

+مورلا

!نهيو(بدبرصسمار)كهمسصقفىقبطىجتماحاآالعاشفسىفىعثتدكما

السمجىبتالدرساضاوصدوسفىمدريحطتت!خ!!ر!باس!مالبىيرةبمصافظة

،!ا!ميحبيةاالضبيةماشاوخالىاموخد

بالإتى:أوصوقد،ا،ئساقغةمنلخيفجذ!اعالاه!أحشر

جىيعكىالنمرانيةياطا-رر01ريسفوتكثيف،!مص،ميةألاالثصريع!تطبيقمنع

ورهـأىلىتؤدصكا"باوا،الكحهنةصصيععىالكنيسدنشا!وضابعة،رحماأاسمدأ

(2(0لطلوبا

بالحملةريةبهالاسثتدليمأجتماعفىألا"قباطالمحاصونثصأرككحا

جمح!افيهاطالبهِالد،لةرئيسإلىوجيوهخطأب-أ"فقد،الحسلحينتحد

-ىوا!ذ4الإسلاميةالشريعةبهطبيقىلمحنمادالذكطمرالخطالتثارأسمو!

،ورعصواالصشودينوتص!ويرأضاالاجشاعاتاجمحصفىطياظهر-نرجمحهمعلى

أنرحدةو-ألافباورالنكأرمىمنالحلا-ييز"أتسع!تقدصعيئعارضدكلْىأن

13)ء3أصن!هامعرجمس!مةويضق"الوطنية

183-"5)سصرفىال!اشغية،؟لفتنة-بدو!اشظرَصحا-لآاإْ

14ه-لح2)!؟73لى!الكومةالمج!عمجل!ة+اكظروثائق!3)

7791لمي!ا9لإعام.

المم!أبق.العبرجِحأنطبر(3)



لتنصير:واضالبصعياا

القالبسعيات5إنشافىكبهير)نفاووأالقبطيةالكفيسصةشاث!!د

منذإنثهـاشافىهشامألاأربد،الكنيس!ةلأور!احصختلفةماضاخدمتقد

االعشعرينالقرن،طلععثصرالتاسعخرالقرنأوا

س!نوعةأنشطةوتحارس،المئاشاالبصعياصا

صصذ4،فقدبلغت

1((

هذهاتباهفىالشولاتبعضالقرنهذا!ن!فبعدظ!رتارقد

المطبوعاضابعضتلولهاشيبثشنصريةمرأكزوأصبصضا،ال!صياضا

.الشبوهـةجتماعاسّالاأفي!أويعقد،والنفصرأشا

قبل،منيألغوهلمتحر؟الب!عياشاه!هصنالسحل!ونف!!دوقد

ن!ث!ا!!تصايث!روالا!حيها"والغرىنال!دفىالقبطبةا!بمح!اشاتأخذحيث

ناتماول)السملونصرولاكما،السملمينم!ثصاعراثارةتتيبت،منكانمألسفاكير

وتحوي!ل،النصر)نيةلتفصرمراكزإلىالبصعياضا!ههذتحويلعسليةفى

(3).كنائسإلىبعف+ا

والشصير:ا(لعلاج

النصرانيةرسالياشاالاأتبدالماغيينالقرنينالكعافىتطورأنمنذ

فر!فى،والمرشال!قرليكفيس!فلةالشصيروساشلصنكوسيلةبهتأخذ

الاضريت.علىمعتقدأت!ا

إلىأتبا"ع!أ7شاوبحيتأالعبديهذاالخبطيةالكعي!مصةشاأخذوقد

البأنبأهتمنالسلصينعلىتؤثوأنأجلالطباس!طياضافىالالشحاق

3(!االقبطيةالكنيسىةونصأشلأالثانىالغسل-الثانىالعب!ضا"انطرا!(*!!

5(71)!مصرفىاال!اشفيةا!فة-بدوىتمالأ-نظرلم13



تأ!حدبإكشا"الكناضرهبانك!إلىتحليحات"ةضمنردالباباشجىهوقد

لىبشرلحنيث!ىتر!.،.والكغورالقرىفىلأسيحارمزئرسمنظيرعلأجية

(1.)قبطىرأهـبصنريئىدرحمماي!ممتي!إلىأتاعيها

السعملمسينإلىالنع!حلتثَدميمسكثفةبصملأشاألاْقياروالأطباءويئتنم

كحيربطرقالم!ملماضاااتاالس!يداجهاكىجم!عخىومحاوئع!،الن!لىجحدب

الا"صولىمناكنىكيرإلى،ال!سن!ينمنالحرضيةالحالاضاواصمال،ثحرجمة

صسئوققالافقد،وتمواسهالنثماطاهذر)"2شقفالشالبثاشاوعن

الخاصةأص!!نالنا(ألا!سأسهةالقاعدةا-نألنا!سريةوثمقةفىقيطى

قريب!اوصكاحهم،الغوغأشي!!هؤلأ"عنجمعيدون،الخاصةصيا!ألنا

!صر!مصصا"فىعاليابالصتإسيرتفع،!أعناقهـءصولالحاثمن!قةحم!لىسيلتف

أنحاءكافةفىصليبيهصكرمةوسنعملها!السنهدريينةساندخكىل

ألا"فريقحىا!قرنفىفإعافىصي،الع!ربى،ا!المباأ+نيدمصىالذالمالم

ا،وساقمقدعلىقائمة!انالسودأالوأد!جنوبقىوصوكشاأنكسروانحسر

الدرلةظهرتا،باشركذلكالا-صات،الجنوبفىيوجدالشمالفىكحا

صليبيةحركةوالا"ردنوالعرأقسورياوفى0355لبنانفىالعارونية

الحكامونحن،هناكالحبادرقاب!فىسنتصكما-نأألا"ردنفى،حالعة

صلمىهناكظسفينىأفىأوافريرلحط!نس!حلنأصطاكالغعلي!ين

والسملمشِالإسلامششاتليعيدنوعه!نم!مانغماورباىالقياماوالسلاح

والعبا)د؟!الب!درقابفىصكحناألصليبإنجمل،راْلبكدالم!ناْطىي!كفى9

كلالرباضهوالالحتإ.،ا!صلميةإذارةْإليحوشامىتقرببرءكن!(1*أ

ص(ء-ألح13.فصعبات23-63حرعدألمحمشع!13



صرهـ-ااتءا!ض)!صلأصاف،النشاروأهذتيمويلوعئ

اسسها)عال!هيهَت!وكِل!شارشركةفعلاتحمث!رحودةالآت

الصالم4هذ!!الرأسثكعنيقلصالاعلىأوباقوحيهوشميطرصياشحرة

وسياسضاسياست+اثت!اشىلاادشوالحكوسأضاالنظمبردعقويباوسئغوم

وكالاثععنا!هلحقيقيةشألميةصكيمةبأناعطكفىولطنالحال!حية

إسنامناصروناال!نعلعهايههيعنادىو!صأقت!ا،شظمهاالغرب!حةإمااباالعض

1ْ15القلط)ا!يملمها!الش!يينالشهدجماعةفيهمبمارغيرهكليهودصى

بذلكص!حكحاالكجركماالعالمدولو!واصهالنثم!(وواعذورا!وتق!

!اصةالبميعوليعلم!:الوأحدبالصرفاكالحعت4ثغسصة.ضنو

وصدنانمملشلسفأ،!ا"شات!فالعالممفىال!جرىالقوىأنالعتلوبتح!عاف

صما(لىالوعرلفى،الضطبهبرالاْرلالما!لفالكنالهدكحعقأنصنو،بد

31!5وترابط!ْوتماسكهأنكعيسهنمعبةوحدهو!ريد

2المثصدالو؟ياتاهىاالباباأليهايشيرألشولالدرهفىه

زوللبرا،ا،1وكند،لياطاوا،نليوناو(،وفرنمصا،مرجمكيةلا"ا

صوشقحنمهربهولىالدههذمنا!الإ"مواوت!ا،وخميرصا،وإستزليأ

(3)

ل!سلضِ!اهالدبلوماسي

أص3.حمآم!سعباث!3-63لحءر!الجميم110)

أ!126!االأد!ارصىحافرالعالهـم-جري!فةهـعلىبى،3)

.نجاثربا!!كصاروألاوالدعوةألافتاحصنءتقريرعىأنم)



)135(

القبفيةالك!نيس!ةشكرس!هالذىالفصمالجهداهذسبقفيماصضنالا

الضابعلىالنصرانىاللىابع"واضفاالصسل!مينتنكىجمرمورأولترشيلقى

ي!مئنسماوللق،الوساصلبصختدفتالجهوهـأخت4هدوأن،ال!حرى

،هحدعفدالتمثسأطى!ذ)أومغعتاللهابح!دالممملمشٍج!هوأنالثفس

(!)،أهدأفهتحقيىفىةالفر!لهكركتولم

!مر:خا-الكنيسآنفمارو-ب

الثنصحي!يةالبعثاثبإرشالمعرخ!ر3القبطيةالكفي!م!4نث!)!أيدلم

طريىعنن!ضاور!ىاأبدوإنما-الغرليةرسالياتأ،فىالمحهودهركصا

كاثريكناانمالمضت!فادؤلإلىاخرنااهذسنتع!!جمكدأ،"قباروهبرإت

.ولعىأ!!رجمرطىا(ليا-ضرأوإ،وربا،أ

وإنسا،القبفيهاتكميسةأتمعتقدنشربغح!األ!يبرات"هذتكن،لم

هةالمادوكم!صبرالعيشمصادعناالبصصاأبا!مىكان

ئسلكناا"ثانهبإروادباصتمالمح!برراجلادرو،"قباا"عؤلاأستعرإنوصا

فىالأمالكميسةت!يعأنشىان!أبعدأ"صبحتاوالش،والإمعياتأرسوألمد

والاجشاعية،الدينيةإحمفعحش!اخطَففىصحر

.م1171عامالقبط!يةال!صيم!سةبضريركيةفشودةأنباياأ"!لىوعند،!صا

أتضاققةحليهاويرسم،فعح!أيوسعورأحءأشضعارجبكنائسجمهيرأ(ه!!اياأولى

ألاثمصالعةأ!صريهفىخِضوصأج!رر*!

كلى-ا!رجائح!أإلىأ.لقبطيةلاالكنيسة

الغصلىالصاتىإ-ليحت؟نجظرِ(،!إ

نف!اروم!الىفرعقيةالا!القارةوفى،

علأ"قاتيوثقراح"شسولىهّالباباأقثما4

لثلثهـاا



تواجدأعحققثىرأح،العالمفىالكجرىالكناشسببقيةالقبعطيةالكنيسة

*!الرممولى)مركسلكرلسىطح!ولخادولي!ا

ليابا6أنأ،تجاههذافور4الوايرصالدلادةاتقالخطواتمنو!لى

لغاشحكاتالاباِ(بيل)البابامععفصقر؟اعلانا!91لأ3سن!وقع4ششود

أليصدةالحثمضئاجمتحقيئأ!طم!اعنمعافيهيحربات18وقتبهارومافى

(1).أنغصراضِهالكئاكسكلطبببن

كىسلاآأقيرأسىءلىعجلبىكى!وااضبحاتاالقبف!هةالكنيسصةأنثئا

بحشلينم91هفيعام؟أناتمى!الذى،بكينيانيروبىفىومقؤةأفريقيا

شعرينةإلىلسالمصااهدْوي!هذف،أفريقيافىالعاضةالكنات!مىبسي!مى

علىيسس!لصتىأفريقيافىوخروفهمالمسلميزصميعةعلىالتنم!جمرإهـسالياصَا

(2.)!عسيرال!سنهينفىاصكحالها!هاشرةالتنحهـير!رساليات

الآتى:فىصرضارجالقبط!يهالكهي!ةنفماوووضثل

-أقريقيا

القارةبضخحهيرا،هشعامفىا،"ضرىالكثاشسصعلقبطي!2الكعي!4سثمترئث

الكعائسىمجلع!رفىصصرر4أشاْفمنورهّالباباروالبفقد،أ،"فريقية

الراحدبالحرفرقال،أكْريغيأإلىنعثما!الكفاشسصدبوجوصاألا"صرنلئب

؟حمأ.!فىنهاتحد،فغدتأخرتملرلأنكم":المجل!سأهذفىيثهحد!أثنا"

)ء1.(

)3(

8591(عام؟3-!3)صا؟د!(أعثيشاأالعرصبأ7دن!امجلةا"نطر

""اهـِأ؟.6القمدةرْو!!3،-7-لإإ!بى!ا-لببجفيمإ*كل!يرَ"ضلة

أمْ!أ!/لألا317(كاْم؟؟-ول6-ص)-؟3!دعدال!عجسَعأمإلآا!زخخيقْ



،..-.ء
05:أ:ا.لمع

يتْبخمِئره:ل!ب3تصنبتتبت:اخد-بغكذ:شخت:،لثإ.بتاحموبمخا

لمصَ"ه.ص---.لى
%فءبحأت!ت!!اتهَنج-صألما8لم:ا!-ت!بريخ!-ء-أ.اء*.ثلهم!نر،خ!نبوسف-ءصه.ا-

-،ض!--بث
-ء-.

نهلكأةِلاص!فأ:(روه-بحبر1؟ه.روش-ثخا--:اءش-صكىنجهائر

ا!-َا-صنأ-َ.-:أل!:(!*..ء-.هـ
-عنل!ء:أسضا.ا!يفصكه-بدفنجاصآ!لكبم!نه23م!ضهتمت،عف.ة-ت?؟-

ةتصأغتخآتْء:أاخانزت8ع!حابمكفءجى"د؟خكَبتني!نخنيصفة-خلى-ت

-يخق!ةه:نمنقور؟ءثةسع:فصغتى؟أ-،صمه!أ-صعت؟أ،س!-ثءناأت -اء.-َ-.ء--.ء.

ه--ث:ىمميثَ":أء8:)!!يهِيهتئتصش:ئئحكن!بمئنبِ--ة-نه!صنهَْ:د-صِه

ةا%3
-ْجم!ظتور:)+صينهَحمتصى6؟يه:أئعنح!!ئقه:؟بحت3لةن!

فنم!يهـجمحِصمبخا:لم!ضزي!ت!ء:ز*:(خ!تةحفنمعم:-ثيعتدثتِ

القرننتم!ف-كااصتمرتخويلةزمنبةفشمباضرةتجميةالقبطهة

..)3(التكلحرخا

ا+نالإسى،آ-كأخئهارأنصتأنبوبيافىالمصلىِنضرضوقد

رينهمعنلمرذ3حشيهالهالنميرقيائسارصاتأنراعمخ!دف!لى

(".)النتراضبةفىواد%الهم

لم!يعةو!وحهامادكاةوساندعمتلمدررالا+ئيهِبيةالكيمةوضبر

وال!عنوكة.كةالاراتالساعدأنهاعبثىتىصابثو!و،،مكرفىالقتلهة

)1(

)3(

)ن!(

)نأ(

ءاآا9)!/7ءلأ393اعام،-6،8)ص،93دالمحشعتمحئةشحقيقانخر

وكميسةامفبحبءالصكربةالح!بة:التمجدلصورياأنزوضى:اضفر

(1؟)سأشصبما

)9(سالس!ابقالمرجع1

الزيلعسلىبينالمهاسنيةالعلاقات-جمدالحليممدد:!ب.رأنظر

.()33-21))!الوسعىالعحورفىالحبئىةنهانرلىؤ



(138)

كأصاعنهِارأص!نهثَ!أضمبِمِا!6جي!إ-اشباالآبمئهية)ئم!يىغ-رقتومى

انعَب!إية!انععيعىةنبجممهِأتبِينيهِنخثصرجصةشاك!سالا:ت%دحبضابِ

؟انالسود

-!أاَحنا!اكق، المخر-اِثت5تالساايزنِفىنهميير--ص

ا!شئا.اعزه،قىءانقحمفنطينب:سنغيافى!(!و-ثيه)انقبخَى

مبماصهِهـغا!هةبح!اس!لكبائعيحمِةلقثرعاالتوب!إلىضو-!يرلياأرصل

لبائهِحمأكهِقوحلىء.ءائهـبرتاثي!محببتتو-ثسْت5الشورءسيز

صائحطصاْالئفبهصبفِبالعيحيةوجت!رصا،آهة3حراق!تالنه!لى

البم!ئاتؤ،اتبعدوالتؤ...العيحهةعنالكثيرم6ولحهكصمفعحد

الاْقباروالحهثمريناْشهرو؟ن،القنيةالميصغمنمةقادال!حثرية

يةالمراذالحبالمعطويلةرحلةفىروصا،بحيا-هخاطرلىالذ(سن!كنهِلهِ

انعحبرقرالنيلأنهارطتكأعند)ثِةمحم!؟إلىوص!ل!ش!الا"-مرنلبحر

فبضرهـط،الرالينها!رحومقربصوباوعاصتحاالائيوصالمهئىثالا"نرا

انكعيسةظلضوقد...القبتلهةالبةكىببذفلأمتبالحيحية

%خرلىص!؟إسللاوكت،ولخوةالنوبةإلىوكهنةأمماقفةضر-لىالئبرعه

صحلكةوكأرتالنوكةم!المابعالقرتفىضااصحدماكرةاصص!ا+ماتتوسط

تابمةالنهمةققالعمححيةواضنرت،اصغديحةعاع!تهادِنقل!واهـة

(2).اصصالمهتا!كمن!اممةصشىجمرلثمهىة

1/8691؟.6عام(36)!7عددانثميرصحل!انخر(1)

سصجلدا-المحريةرةانر!ارب!تا:خرون6لخولىاأمين:أشح!ر(3ْ)

.(3)3،5)،)صالثاكا



ألىفيرجعالحديتالعحصرفىالسو:أنفىالقبطىالوجودعنأصا

وئ!رمحماإبريمينةلمدأسقعالّيموتاوسعينفقد"لىالمصلالىعثصرالرابعالقرن

الأش!كأإلاالىأشيشيةألرثأئتىثر!ذفلأسلكذ)وماعد،م3721سنة

11.)مقيتن3حيثةنقالى-ينهَأسف!رقسبنيزانس

البطريركأرسلباثمساعلىمصمدعحهـدفىضاثصرالتاصح!!انقرنأرائ!رفى

الخررو!و+إلىانقم!او-ةبعض()ول57-9018)ا!صأونىابطرس

الك!اسهـمرليتدفى"وصا،الش!الى)نالسودقىالمواكز،بحص،وألائيص

ث،ضابالسودان؟ن)نبصارمِركذاثأيامفىأنما67!سنةبالسودان

(3).كمصيةأرثوققهطعةرعيةعثصرة

إلا!م!كندويةباباالخاسىكيرلسالبطريركأعادائخرنطذاطنجوفى

.أنبالسرداللثيم!صةتطيم(1!39-أ25")أ،"!شوذكسللأقب!ارو

بالرطصمرا"العتؤالسيدرأئية!تدأسسىأرسىأ+-!.؟سنةوفى

وانقضارفنىمد!ووأرممما،بحرممماالضرطومفىا"لاْخو!الكناضىتا"سميسوتلاصا

بحصفهتحتقدكلشيهالأرنرقالغبطيةالكنيسىة،كاذث،قديوكادوالائيص

!3)"ومانروأمبالخوطرمرالبناشأ4للبئيئارشالمد

عإمحلغاورأدىوماندأمكفيسثاالقرناهدْ!تللعفى%سشاثحا

التديمةألنيسيذالمحالكفىالمسي!حهةتأربخ-فانيشج،أ.نخلرد!11

م16وللأالخرطوم(3261!الحديثانوابسيور

12261حماالسابوا؟(-إليرجح)

221(5الأصفانتيمئى.!ج)،3-(!إنجظر-د



أ!ءلح)

119)آسنةوفى،الخرطوءكنيسةأنشئتهـ591سذةوفى،ام.!ء

بحرىالحرطومثمي!صصةأنثثئت)139سحةوفى؟اند(مركنيسهأنضممئت

(1)ء+

والاييض"

الا!رش،م!وأش!--ابالسودا!ألا"رثوتْكحثيةالقبطمةالكعيسةو!ىم

وألا"خرى،دلى!انكامومغرص)،رمانمالىوامو!جرأالتربهَطرانمةت!مى!ى

!3)بالخرطومصاو!قأوأ9غندالخرطوءمض!انيةلشسى

الكعيسةبطريراشا211!-لاا!875)الخا!م!-كيرلسا!بابماعحهدوفى

ح!جوونحسعالسودانإلىرحلحفأثنا"فىثم،الوقشاذلكفىالقبطية

.)3!راشعصفلفىكبرىقبمطيهةلمدرسىةأ!"رلا!"ءطحاسى

،هناكالا"قباطالرعايابرعايةالسودانفىالقبتليةالكمي!ةوتقوم

وإنوشنيينءالمححلحينبين!عبرب!4أنشضسارسةإنىإكأأفة

اءفريقيا:ثرقمافى

بتاربثالكنسيةنيفمناىالصفصحيغةأوديكؤقىجولجثىب

(؟:-)يلى!اء5891يونيو!

!!(

)2(

أ!م(

)؟(

)أالضن!رفىفىالقبطىالحجمض-ويا!سوريالائظر

،3()"أ

)338(،حس،،-كاشنىجد+ء!ائظر

()118!سوريالرياك!:أنحظر

65،01إلاءوبهرييع(يبم1)!7دعدالب!ثسييرمجلة:اتظ

.م-أ6-"،!

ءسا



عاركوساْشويونالا"سغفيستهفطعندصا
)1(ء

إلمجس!ةاسدف

القا!سرةمنأقريقياكلإلى4ببكعريرنوفافيومكلصباحالمعريةالقبطيه

نيرفىبى.إلىأكاردو!ن،الكمابمد!نة!لى

انفمئونالأفريقيةعنالسشرلىالبضىا،"سورفهوماركوسمأشونيونماإن

ب!كدو"!أدا"!،-5مابين،قته3يقسم،نير9بىفىالق!ىالديرفىقرام!ممىٌ

نير،بى.فىالقبطىالمركزفىصايرام!لمحاألا"موركلأنعلىوا،ور!ئنان

خارلى،فى،91لإ6سئةفىكينعاإلى"الصطهةالكهيسىةدخلت

ا،ث!مقفاوزملأنةةحعّاقيالىبواجقح!الىلتح!أناست!اعفاسنواضاذمانى

!2.)العبضرجمامن

ا!أ

)2(

طبمبالاْ!لفى؟هو،القاهـرةمواليدسصاركوسأنترنيونالأعصخ!ا

كينما6الىإجيئهقبلى9سنواضات!حعةلمدالقاهرةصأم!ءفىيعمل

سوطئاصأرتقدكينياإن:ويقول-ال!ينيهالجشمميهعلىو!حم!ا!

انوشا.صكأفطِياوسببعمل،له

م(/6"19؟.6الأؤلربيع(93)!لاداجش!يرعفأمجلةاشظو

وكسان،اْفرب!قيامْىالقباليةالكمي!صةوجى،ديكصفةالبإباقمنعرأح

النشىاولأهدْا"برص"يعضيثمجعل!!ناممتعدالت!طلىالكثائس.صجل!ى

والبررتحسئانةال!شوليكيةال!نضيريةالبعثاشا!نت،أفلجئياْفى

بالظاهـصرةنصسأطياارلطاروبسيبالقارة!هذقىعرأقيلبهتوا

ثمائعةا،ستعحا!.منمبرأة!نتفغدالةممبطسِ!الكميساؤأما،ستعساريةالا

وكينيا-رماروكثنرأمبيافى.*فافانوهـا،أفريقية-كنيمم!ةجمدتولَ!ذَ

ونحموا-أتيربهافىالقبطيآأالتخليدى.بإنكميسةالنغوذبرانمبإ"لن

ماقاموممسرتلان،الصرىالقطثأأليايارعايةفىبسهولةأ"نعنمصمهطأ



أنصا"كلفىت)لع21ء،مقبهثرالقبطيةاللئي!م!ةإلىينتمىنوالا

!يئفىالنىقكلمناهـ!طىوكينصوموومَاعمينوسيروبىعنو!صّبرثل،كينيا

النو)011نن!ختقبطىسجشعيوجدىحيثاسبانىأعفىي!2)هـلالعححلأن

إلىنيروجمىفىنفوت!فص!احعلى!قعقيلورهـالذفىفئدقتحولىوقد

اعواب!!نالذكأ(البار)وتحول،القطرفىرئيسيمحُركزقبطى

للدراسةكرفإلىألْغندقغرفوحولت/منبررعظىالىللفندقا

هنمانهؤلإءبينصصى،أفىممقثاأنصاءمفثدفمناللأج!ئاضاا!بلتد

الصرتحعلىةالأضرىوالأععالاوالشياروةالحمِاكةعنىربنيتتكهنمامنفاشا

أتحمننئعى!ادوي!شلنريبهنتنىالفتهاتطؤلأحتكصلأنوبعد،بهحبا

،علي!اربنتدأنلهنسبقالتىالعحلت13أديمنحنفانهن

(2)هأممنك!اا!الياناريبلتدالحرثزنثصارول!رسيعا!"سق!

،يسعى

أصزا"فىصخعهأريبيةتدلكورص!اشا4لىمحدعواكزلغتحال!رثزويخطط

يسا!بأنصر!الا!الصوأكزفى(نفنص،)الهدفاوسيبقى،كينيأمنأخرى

الغف!أئقأ.نرصأباعباأ!ةالثمةللخذرستكبممما!ض!ىلمنأنفسعم-انيكينيون

رأضاكخ!ونبحهاانكيانمهينمنالكئيرأنالقبطيةالسيس!ةةقيأ!وحَتقد

صبانساْالعحمليواتاا"دم7نمنصفانناالسبب!ول!مذاالأسعَفقالولغد

11(

33-أأب

فىكيئيامقزأحمبحإ"فريقيامنجديدقيطىأئسقف!بغهـسي!شنمدةللا!ئبا

أ!لأ؟ح)!الغثرب!ريف-هيكلصسنينمح!د

عددإلباثميرمج!!

ا-لسابق.ْأببرجح2

،السأبه!-?المرجج"(لا13



(ئ!!كغمذها!،1قدالفكرة!نضأإقماعلىللوقوفاال!مماب!ة!ننوحاوننظم

(3سيرابيون)ا،!بالمئحوز!يمهامعيرلىفىماركوحمماألا!سمترفشيقيم

الروصىالبعدترمّيهأهىممةفىتعىقدىكنيسشاإت*:8سؤفالاقالولقد

وصنككلألانس!انمةلخ!نص!لكأنناذاصعولكن،هحفتالحدعالمنافى

االقهطيةالكنيممصةض!لضفلقدككلىبالإنسانالمعلقةالححهحةءهتأصلط

3!أأْضرسهنعلىقسمسيح!إريجاىعلىأ،"يامهفىهفىسياستهاسنثجؤ

الا-ببعثةفهىكينيافىألاعخركطالقبطيةالرنصيريةالبعثةأصا

اللغةرشىتجدر!قوم،كيسوسفىل!هامقراتتفالش"!)فيليب

.-ثينيا-غربمدارشإحد!فىإ!%!ل!يِئ

الرهبانأصاءالقساره!ةمئالحتز،جينوكيرالسروجينالكميس!ةوتقبل

قف!4أساع!ؤشرأن،ْالمؤهلرنهـمفقطالصتزوبجئوكير8متزوصينكرف!م

ريصخسدراصبةلتععلمصرفى!ياال!فشاتاإصدفى!يبشدفمولقد

كينياإلىهودشم!اعندا!هطيةأالكنيم!ةعلىسيكرنأنهماركوسالأس!ف

ههناكل!اديراش!نىأت

فاننيروبى،من،إلا!رسغمهالشو2نعنالعسموالوا،!سقفاصاركو!اهو

،الا"خرىالأقطاوألا"فريقيةشم!ثعر!م!يعاأتتتوقعالقبحطيةا-لكني!ى"

لأ!دالبغ!ببرصج!ة)أْ!

سنانالاصطبفىو!تخحسسهرةالقأ!عةجاخريحىمن:سببرأبيرنبال!(3)

اا/86!لح.6عأم!3()سلاالبحصر!دصجفه(3)

وصصًعوش!ة:حمأ،أ!للَاصر4جامعةمنت!تفطىبصرىفيليبالاسبما!أبمنو

ركلس.التنصيروالتديمارسكينياوفىا،نجحلِيذيةإلمالبفة



،أسازيمبابوىفىضرأص!لعملى2هنالث،زاصبيافىالعحلبألقد

العملأبدفلعّدجمالغرنسيةالثاطقةالا"قصا!ال!!نحريقيةمنوثث!بر،زائيرفى

طكروقتسنذبلاأ

:2افرخمحاثماق

)!أ

،ىالميلادالضالثالقرنإلىأفريقياث!مالفىالقب!لىالوجوديحود

،،يذكرلمهـاالمجىاورةوالحناطقليبيافىإلعنصر(نيهكثفهرإلا"قباطأ"ا.قامحسيشا

.،يسكتال!يرثيسمصحمادأثياماْساقفتياأحدبا!ميليوساهـمالؤد!يوسابير!

نأفيحهسسسح!االأبركلمياتمند!وجود!صندكنمن"هرناك!ويم!متنتج

.)3(حال!!نظمةفى؟دشاهناثالكفعسة

يمثألحدال!محح!رفىأفريقيالفمافىالقبطبآ1الكص!،هةفخمىاط،عن

م!ووا8شنودةالباجماتولىاْنفبعد،القرنأهذمنشاالسبعيتإلىفي!صرد

والبرًاسر،ليبيامنكلإلىن!مارر؟ذيطستهمدالقبطولالحنيس!ة

وبثفا!!رورأبلمسفىقبهـطيةكناشسالباباهذأعهدفىتأسستفقد

،م7391

)3(

،م3!ألحالجزاسرسنةرفى

اسخفليلث!ملىن!ثصأث!اتوسيحاْبرلسنوئهـثماولي!همةتصملوالكني!مىة

+هناكالنصرإنميةلتفمرأفريقيادول

)93(!مالأ!دالبشمرمحلة1()

المإلدالمصريةر8الحظ1تاربخ:خرونر6الضيلىا!بت:انقو!؟)

+31.!013!االثاصى

(94)ص!هوكراروصانيةالقبخيةالكثيسة:خهسميوحمابانبأالا:)نظو31)

عسام9،"أ)ممطلح3عددلإمىالحشارالاستجنثة-:وا"نظبر-

....-أ!بهلم"-.ا؟إ؟-ا--ء،إ،.إ*

-(ء-./!د..---./خ،.-.،َ،:3.فيج--اَ!.س"تول-!-صتخع--س-3-:بز"لإءَ!،أ-لأ،ج،كأ-..تِ،ا



:ملثصأابلاد

إلىتعوفلسطينفىالقبطيةالكعيعم!ةنفما!ولارئعأولى!نت

الكبيرامملأرى!!(يسالقد)صاعفلسطينفمن،ىالميلادالرابعالقون

يس(للقداتتلمذثمريةالإس!كفدرسةمدكىالفلسفةرسفد!هـلاريون)

المصرممطالنشلعلىالاعريرةأسسىفلس!ينإلىرحعفلما،أنطونيوس

11هـ)المصرينالرهبانببع!مسحينا

بانسبإلىي!ةقدكسيةرشونأقبطيةكناشسفلسط!ينفىيوج!كما

ويافا،الغدشمدينشصنكلفىأيفايرةالأر

(3).القبطيةللكنيممصةابعةشاأبر!حية

رةاإرختشسالكنا4وهذ

فىاللربيدةبربلفىكسرثولت2الاللأقابارو4كني!صالا!ردنفىيربدكما

عحانصدينة

)!ع!(

أرشوذكسيةقبطيةكنيس!ةلبنانفىويوب!
لح!ا

:1العرأق

المنصرينأيد!علىالشوقمنكثميرةبقاعفىالنصرانيةانشصرت

وألتثماللاهوت!زريةالإسكندر!ةصدمنبمعلصينمح!ركذت!ا،ألا"قبارو

هصمفكانوا4المسريينالرهبانأيدىعلىبهاالعنايةال!بطيةالكنيسصة

محاالثانىالمجلدالحح!ريةالحش!أرةربخ-ثاو6فرونالخولىأنظرأصين(1)

)3(

)!ماإَ

...131!21

-أ06)حما91س؟معاالمسريهَالمأليةرةوزاعنرإلىالصاالتخمويماءنظر

.(أالآأ
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أأح)6

(1)هالنصراضيةشثصرئىوتوسعوايرةوا!"دالحهاشتطيهترشواا!ين

اديرغ(لا؟قباولأسسالمثلارى!رو؟لمصادالخأصوالخرنحوألى،فى

وصسلالدَينالرثبانءهما!لالتوك!4ونصحم!يينينجمدرعصرالعوهـلفى

مار6يينإسمهسريائىراصتييمعصومنطبو!ذالسبعيعنحوالىصمدعدى

(3)ءالصعيدفىاشقبخليها!-ديرةفىعأش؟نف!أوصينالقديس)

فىتفاط!االقبصه%الكطضمصةشاعاودالقرناهذمنالسبعيناضاوفى

الا"خرى(ءالكطأئسمجامحوظشفصاروول!ا،قبطيةكفسِصةأسسصتماحيثاالعراق!ا

الكؤيبت:

ك!مي!ةوأرثوتماجمين!شوليئنةكمم!مصةع!مريناكئرصىالمكؤيهـتفىيوبرلى

كالكدانيببنعربيةنمحرانيةطواشنىتت!ألممهماشنكهذهوبع!،وبروتستانشة

رأ،ْقباطى.والنمريانمار!ئيرالأ،رالتساطرة

كفيسة!سمىكسالا"رثمنللأقباطكانيسهيرجدالكنال!س5ه!صحنتو

الكئائس،هذرسوتما،مأ!61آعالكعيسصة2ءهتكأأسست!مارمرقر"

وانكنبايخ!راشْاالحصطربقع!الشحىيرىالنضثاروأشواعمخظفالنعرإنية

لح(!.برال!رقالوساشخادكقوفير"علاثاشادالاوالحجىلات)توالنشى

)1(

!31

إس(

)،،1

الثأنىالصجلمدالمحريةالحن!أرةئا!بخ:و؟خرونأنخيلىأ!ش:آنظ

3131)!ا

.،ئ!مىأال!را01- (13؟)مم!برجغسحر

ا،!!أرثرازهرو!إتيهالغبتلمةالكنيسصة-باخوسي!ثانباالا:انظقى

اللحههِ:عبىوأنخْر-ص3931ءعاألحاصدإلمحض!جىلفي؟:أنجظو

رشاسصةرالهـمحمد-الخلم!شآفىالنح!!أنىالنشاروكاتقريرفىالش!بإنة

:خوميوسبانباالاْ:!أنظر،ص)؟.3عاملزيا:!3نجاهـ%\"اءلاا

؟5(لح")!وكرأز4روصانيةءالففطيةنكنيمسِة



دبصى:

منالعديدةال!ثحدالعربيةماراتالادولةفيدبيفىيرصد

منصفففكفائسسبعمناكثرإلىهـادعدوص!لحيثرانيةالنص!االكهاشس

4اوالجىنسياشاالطواثف

وتغوم!عرقسرماكني!ة!باسمكسالا"رشوذاللأقباووثنيمصؤويوبد

حيث،كبيرت!حيرىبنثصاروالا"صرىالكفاشسعجنبإلىجنباالكنيم!ة5ه!

لهت4الخدمةجبرشابتهِزيع)م81!عامث!+رينايروفبرايروصارسفىقات

ورقتين:صنيتكوناعلأنفصكلالا"فس!رعلى

مة.الخدومواعيد،الكنيمصةأعيالىعنمعلوماتعلير16أشت:الا!ولى

روسالدعنجمارةهوىالتمةالخدبرنا-جتفححيلاعليص6أثبت:والثاشي!

(!).والرهبانالقسسيلقب+اادتىاعظوالح!

اءبرظبى:

ال!دةالعربيةالإماواضاصدند،لةإحدكطظبىأبومدينةفىيوجد

منويوبد"نتمراشيةاطوأعأةلعدتابعهرانيةنمىكنائس!سعصناكفر

21).ا!رشوذكصللأقباروكنيسصة،الح!اشس5هفىحفصن

ألا!نش!تمنأنوأعجمححارس!ةبعف+امعبال!حا،ونالكناشس"هذوتقو!

وال!رفي!مميآوالدينيةالثقافيةجوالحراوالنثحراتالكثبروريقعنيمحيريةأل

المتنوع!.

-الخلبجولدفىالن!ححرانىالثاول-تقريزمح!الشبانهاللهاجمدْااعنظر9!اأْ

هـ)لح.3عامبالرياسفتأ"الار-رشاْ!ة-المحك

الِسابقهالضبزجع3()



)8؟1(

البحرين:

-لاثإحىهاعددوص!لىألىاللثان!مفىمنالعديدإيحريناقىيوصد

،يوصصد3ةدح!لىنمةثحصرأشكناضًطواش!ومن،ئمسرانيةكنيةعنن!رؤ

وقسشافىأضشئقهالتمماالا"رثوذكمسللأفباولثهي!مصةالممائسو4هذضئ

())ا

.ذ،نبعدلاحق

9ثقافيةدينيةأنشطةالكنائستصخيرهامعالمحكصيسم!اىهذرتحارس

س!توكة.واج!مأعية

الكأ،الاسلاميةاسعربيةأالدوقهه!فىالقبطىالكفسيالوجودإ!

هحذء،"نهتمامبالايرةربرلى،للنثلرملقتغظاهـرةعنيأبشاالحدسب!ث

موأطنينفي!ا!وصلى،أثيوبيا6باسشُناقبطيةكنائسفيح!+أيوبدالشولالد

لايوجدأبفىاأنه"شعا،الخبتنيئالكثي!مصةهـسبمامذعلىفصارىصتىأوأقباهـ،

ألشأنالسرداعاعدأشمةودرسميةإقامةالدولهذهفىمغيمةقبطيةصاتيات

وبتركزونكلطاالميلأدعث!رالرابعأدقرنبعدماألىفييأالقبضىالوجوديعود

ا!تبارةفىويعحنون؟لوصيسيةدتوالعد.المحافظاتعواح!آفىمعينةأصاكنفى

انيةالسودالجنسيةعلىالمِاتالإههذوح!ح!لت!،ألا"فرىالمحهنوبع!

الثمعب.أفرأدمنكغيره!أضيبئسودمواطنن!أصبحوأ

ولدخو(فى8وبالا/التبطيةيخرخرىالأالنصرانيةال!مهاش!توجودأما

موأشلىمنالننطقةطمي!رعلىالذىألاستكمارعكصرإلىفيحردالعربىالخلبج

ينيدمنا،لفلهجد!لىمواورمىاعفٍأرنجينبدبولا،العمف!وينا!رنا!هت

اضحسرائح!ههبخا

الخلمحخولىدفىالنصرأشىالن!ثسا!-تفريرعنالشبمانهاللهجمدأنطر:4(11

ءص)لح*3عامبالرياشدتا"ا،رشاسه.ةثَر!أبخضحد



ا!كمرأشمِهالصالمِا!"إبناإلفلص،لبدانكناكس5هذقىءالمعب!ادرساوسما

هـ"دعتمدوأجناسررولدإلروينت!ون،الحصللحرفطأنحقيعة

هـتهوجود!نفال!هدهوعليهشنبهأنيببىالذالاْصمالضجمر،امحن

ععلإششائهاسفالهدير،لم،!إصعبأرألغركماتضشألمأدتماالكفائممر

الكناشس،ه!إهوجردمنوأ،!خيرالأ"،لانهدفبل،أخ!قىأورجمفى

وأونحح!هاعالحسلمينأصوالعلىوالتجسسدوستخباراتمراكزتصبحأنهو

بال!علوماتالكناشسهفىهلهاتتحالتىالدولىتجوويدوتقوم،هـمبلاد

،أ"وبرصهوأونحاعه!السلمينأحوادعقالسريةوالععلرصاضابالا"خبارهأوتحد

ه!.بلأدتعيشهىالثالئنئصأط

أوربا:فعالقبصيةاشكفيم!صة

ظصهورمنمةستقدقرونمنذأوربأإشىالقطيةالكمي!مىدنثىا!وصت

هال!هاردىالثارشامنتهـ!القونبعدما-إل!صهاأقديعود،النصراني!

أبنا"حسرصن*فثلأثمةحوالىم26ولماتاسمنةا!حانيافقى

!أأ

!رصِر!!مدينةفىععروفةقبيرهمثزالو،،طيبةسنقةالعليا

صعسرصاا-القرناهذمنثصفبعدالقبطي!ت2الهجرأصوصغبحدثم

قبطينةكفيسص!جمإنفماءوقا!وا8القبطية1الجالياتمندعدألمانيافىاستقر

ئ!+ريةنشرةروكتصدونقافىيئفىلىناثماط4الكييسص!ل!ثذ3لىهنا6سحيهَأرثوق

رالكنيس!ةخبأو3اروصبة!همةعلىالنشرة5هذوتشصر"!مرقسصارصوتا-باسم

المنثهـصصةههذوتثحملى،ألحانبأفى!اللثييةأخبارإلىإثفافة،مصرننسالأم

!!الثاشى-المحلدالحصريةال!ىار"-ممّا!بخو6ضرونالشولىأميىأ"نظرلا!11

-لأ"4.!631)



(اهـه)

111،ا"لش!رممطالكفيس!ةمةخدولجلى

ألعَبطيسةالكنأئحسعن-ثىأبهصةصقدفويظركرقتانيابريكفىأما

و)شه،البري!أضبةالبزرإلىوصلوألأقباطااعصصنحرينأأن"يمةالقلى

منالرهبانسبعةقبورقيبايولضدديزرتةأ،ليدةيبلدأهـنهجموصتاألىيوجد

(2).الجى+ةت!كيكميمسةالحر!ىةفىأشماؤهمكو!فل!تزأو!،لصسرمشا

عدة(لندناالبري!انيةالع!اهـمةفىيوجداشحاننرععح!رشاوفئ

+)3(سكصر"فىكسا!"!شوقا!"قباطلكنيمث!ةابصةتأقبطيةكناشس

فرنساسراصتإلىصاالا"قبوالمبهـتمروتاكرهباتوىلفرشمم!اوفى

(؟)

ميثر.عهىصنذلجىنربية

العاص!صةفىثشثِةأوثرنكبطيةكعيهـؤيثالحدالعححصرفىولورجد

!.)ْباريسألغرنسية

!هـرناك!يع!!حيثابلجي!إلىكسرثوذالأالإ"قبا!نثصأطوصلكحا

!انية،النصندمىرعلىبلجهـيكأفىمنفا"فىوهوا"شناسيوسالا"نباعحلثبفت

61).هناكناهشىةكثيسصةوهـأشيس

صإ9لأ!ك!صمصسأ11البمع!13رعدزؤلكوأاسبلهّنظر)(1)

الشانىأسكأالمصريةأنحاي!)رةت(ر-في-خوونو6الخولىأصنأنظر؟2)

!(1316.

((9)كىوك!رأزةروصأنيهالقبليهالكثي!م!ة:كاصرعيوسالا!نها)صظ!ر(3)

الثانىأدحإلد!دم!!ي!ة4الصكأار!اربخ:و7!شك!االخولىأمحنأنظر141

.(1631حما

سا!19كا!كرا!ةروص"انيهالقجطيه)نكثيسصة-خوعيوشبانجب!اأ،)نظو!3)

الثانىاش!لف:المحريةالح!ا!ةتإربخ:إؤ6خرونالخول!1أجنانفر!،أ

،610131محأ



جمطالذأقبا!ضىصن!ا"فُعهد)اتُم!تعهرلأبو!ءينةمدكىسويسرار!ى

،أمو!تيمى)مو!يقى(يسالقدى)سويسرافى3اشتههركعا،سنةالصدبشروا

بنظافتفنالعنابةإلىالسويسراشاآاهثماوب!تالسَوهى،واريناوأخت"

(151ماثطا!اممةهناكتحكرروصأزالت

بالمحوبالشمالبةلىالجباعلىالا"قباطالرهبماقأسسقبرء!!زيرةو!ى

وكان،مقاريوس(القدي!ر؟)ديرأسآعليهأطلقواديراجملاتأنقريةسى

برسص!رةذكرْكما،قبر!ماورولىسعلىا"خيَص!اصك!!يمتدأس!ة!هناكلاف!قباط

!3)،)!-ثا!القبطيهًجمعيةبحجلةششرهبصشافى

::أمريحوكمد

المهجراشامرصةيعدأضهصجا،كبيرةقيليهجالياتاوكندأصري!فى!

العاشلأتاسصظمأهـلمي!ا،صرخىا-ا"لقرناهذسنمشكفبعدثحاحدادتى

لأىالحبيعيةالنتأثجمنو!ن4الدبرلهت.4الىصرةالص16القبتلعهة

هاليفإوتت7ألتصعتقدم!!أالم!أصرةالا"!متلأ!االتأربخكْىثاتحدصهجىشات

بالنسبةضاحدطفواو!ت،ألا!دليةصابلادفىبحهاتىع!فنت5ادكأ

لل!عبادةأماكنف!يخهاأستقروا!!تنالبلاءافىأننئحأواحيثالاحقبا!للم!ثا!صرين

الذىاسعجتي!أعنثيزهـمالسسر!الاعمندكذ6ضإلىو!صعيات!اونواد

فيه.ي!حيشون

،المهإربلالىفىا،!قباروأنشأه!التىةالجديدالكناثسهبهذ

لرعايت+اوأشرأف!ارثخصكصع4سح!رفىا،"مللكنسِ!فىفرهـ3ب!مثابةالكئائس5هذأصبعقا

53يئىالد

الثأنىصالمجلد؟المصريةإرةالصف!تأريخ:و6خرونالشولىأمينافظرلما)

.(كاإغ16-

+6311)ممر.-؟إلس!ابقثلمرجع2أثظَرأ13



القبطية2!رالمعاعنهـاوصدالا"صريكية4الصَحدالولايامتافىأصبحرقد

يدؤالبدالفري!فىأصبمت،نا،حىشقبطيةكنيح!ةشسب!ثونأربمسناكثر

تا+ا.بمساعد)1إلي!أوتثحث،ت!اليح!اتتيمعمصرفىأ*"مللكئي!ضىةصةستخدساكز

مصلمحةكأسصصيرسينة!دفىصريكيآ1.9ةالمتحدياشاالوملافىيوجد

وئقو!متالا!قباط!"اسمتصسل"ا،فبارومنليعدت!ص!برصااعىيقرمقبطية

كبارفي!اويكثب،اصسحيى،11الاسلأءمك!دومفرهـةسيئةب!صملاشا4الحجل5هذ

الأصرصكىانعامالرأىإثارقفىو!كثبسو!ها،ال!ستوياتتفمنالاْقبارو

والسلين-والا-ثىع!العربنحدعامةبصغةالفربىائعاءمى!الر،صأصةبححغة

الصكوصةعلىالنصغطفىصْخمأثرأمري!افىالغبحيةالصالعةأتكما

بعدةكامياإذامصرفىسحلاحيةالاالشرصعآتطبيقضدالضا!3منأنيححريآ

كفبيقف!رةعنبالعدولالمحريآالحكومةضدأمرب!فىنحخعةصظاهرا!

أرس!لتأنبعدإ،الم!ظاهوأضأ5هذأتعدولم،ألام!لاعيةالفصرجمعة

!2!الفكرةههتجمزوالتنبئمصصربرق!هةفىالقبطيةالقيأدكاْال!دجمنيةل!ثم

والسلين،سلامالاصآتسأ!نشورا!تب!وزيجموي!أفىأ،!قبسا!مقاك!ا

عىاللغضدوليةامةجمصالقياميبب+؟المن!شورأتا4هذحدأقى"وجىأ

(زعصهم.!ى)الم!شسريةالتغرق!5!ذوق!غماعلىوأببا!هـاالمسريةال!كوصة

!3)!.55او*س!ر!يةريصةالف!تطبيقجمسببالقاسمة

آأ"!5معا(3ع-9لحصأ41د!اأشينأ)العربهـشيامجلةأ!انظر1)

(76)مممامسريونرلكنأ"قباولشعم:حناصلاد-.دانضر)ء2-!

مخرجسمسنشير-بمكةعصلامىلااالعال!رأب!ة-الشمحيمكصةص!صكِىب!3)

شحليزية.المعى



وتقوم،ثسإةألا!رثونىا(لقبطبةالكناصمرمندطىفيوجدأثصففىأ!أ

بالوعظ،للقيأءماصةالقسسروالثمندطىبايفادمصرفىالقبحليةالكفيسه

طواثفاصخظغةعنشحكارىدعوة،صخشلفةوأجشاعيةديثيةأنشطةوصمارص!ة

11)إلي!أل!نفمأم

أس!تراليا:

لؤدإلىإشأفةالقرناهذمنتتهتبمدالقبطبهّالهصراشاو-+ةكانتا

لقبصِة،اسرالاْ!نيدالمدوصلياحبصثاأسىترأليا،اوثهد!ري!وأأ!وربا

القبطيةالكنائسمنيدالعتبإنث!صا"اس!ألياشاأههدرقات5ب!!و)صنحتقرت

،ص!سوفىألا"ماللثي!ممهشَهعالحى

!ي!ثنفثرةإخباأوباصدأسهترأليافىنيةالفمحرأالخبطبهةالصاليآءهذوتقوكل

كسلأ-مإلانحدةصأقد!ليبيةحىأ،شاخ!لساعنلمجثرن!الوطن!ش!صمى

وسلم،عليهاللهصلىمك!!ىافّينبىعلىأل!ثجومولالأ!ض،وا!س!ملحين

لفيالت!!ال!7فئ،ب،انكنتاعبالخدالرسولويتسمون،أالكريموالغر6ن

بالحقدصصرويصفرن!مفىالسصلمينصوني!اصكحا،والفياعوالضيبف

كاالسذافتراءوالالزطا11كاذكتويخر،قبا!ألاْالن!صارىضدمصبوالت

(3)،رأخرى3ؤنةبينسبثونه



ص!رخانالكنائس5هذقلعبهكطالفإلخصيرورالف

نلس!تالكيباكصبمقي!س!أأإصفيرؤأقليةمع!رفىالأ!قبأطان

ويشىكحسلشسحةملمصنستعينصنبهئرصِثةإلحف!راتالتقدىحسىباوزدٌ!يممطالت

فلياشاالابينما،الكيأنهجىحو3من%01شتجاورشسبهفيهأدسملحون

الم!ار!ذمصتتصنأإقااصاقيةأالنسبةتفكلوشحكسارممطيحيود!نأ،"ت!كط

سنميز،السى!نصصموممنبهز6ر3!حوالىإنىأتبالذثسا،"رشرتقباروالا!

(11

صملمين.وكير

الغفحمنذمصرفى)،"خركىالا"قلياشامنكخيرهـاألا"قني!عتهعائ!خا

نأدونالزمانسنكثصرقرناا!رب!ةأ!والثم!قرارطوأ!وأدعةفىالاسص"لاصى

.حرتهاَوتكدأ،صت!اثرأم!!ت

مىالإس!!ىالدانماجتاحتألىوألاستص!اريآالفكريةراشااشطا!بعد

هذهشاأضد،العالحيةالصليبيةالعْوىمنعث!رالثامنالقرننه!أيةصنت

ظلفىعاتبها)ذتمأوللنعحة،!يلت!كرللبا،س!لامىالعالمفىألا"قلياشا

ممصي!رولّص6موالمحشلين"هؤلأسعشتعاطفشأخذت،لهوك!لاَمسالاصكنم

والمصلمين.سلامالمضد

-ىالميلادعفصرأشاسعأواضرالقرنمفالقبتئمةالكفيسةضاأبدوقد

ص-لاْءسعتعاطغا-العربيةأتدرل!،الثحرأنيقالكناسيأكثرأبدتكصا

.تح!!وسساعدعمهابده!وتمدص!3ون-تضتوأ،الغزأة

الضطي!الكنيم!سةرج!البعف!اأضتالقرنهدأمنالثاشىالعقدومِت

الغرقةونبت،!صرفىالعاملىةرانية/إئممر،11!فحمىالكفمعالص!أونإئىعكرةيائد

الجث-هدامنال!هبدلأ"قبارومْى21أفالرمكلب!د



)5ء!(

صصرفىأشكرانيةئشىرسبيلىفىواحد،أيدوالوقوف،والخصام

(011الصمكثةالسبلبكلللىقتصقيقفىوال!ارن

الكنائح!العالميةمعالقبطيةا!نيس!ةصققهتءكطا!لانغتأجهـأنتاهىتجمدد

فيهكاثصاووبرالبضاصسش!بمصأتخلرهـايرتمهنكذبعدسظأخذ3لا"صرىأ

والصالمى4الححلىأاجتييمفرلياص!نهرتصقيق

وهجرة6القرنهذأصربعش!ففمهدت!أالهجراتإلتىوبعد

ه!هنتع!أرالمصضوألياوأووباأوكحدأمري!درلإلىألا!قبارومنكهيرةادأعص

مّر)جداالبالياتهذ،خلالصنالغ!طيةالكفيسةتحقىلا"تمواكيهالعّرصصة

البلالى."علثفوعائياكنسيا

-حيتذلكبع!عنالحد-شاسبقكما-ارادضاألهاوتحقه!

برانحاهذ4إلىللأقباطوأعبحت3البثيلىتئالهفىلقبمطت11الكنائ!رأنتشرت

البلادهظبهنىنخوتمنيمللبحصواصبح،وصصفاجمعياتأالكهاشس

)مم!جىهـبلألىفىوصحف!مكئائحمعهم!لالحمأالقبطيةالبإلياتاأبتود

م!البعنبالحدعا-مم!رفىالصكومةسمنطةعنهمبعدلكبت-سش!!

فداشهمالكيلواْضذشا،الحسلمينقبلمن-ونضطأن!م،ألا!قباط

كله.ألاسلاكمالموالطمعحرفىو(لنسلمشا،سلام

وال!سلمينألاسلامتجاءالبلادتفكفىالعامانرألىعلىتأثيرهمظهر3

العاآنظرالرأ"كلثودفث(1.حثاممقهومسويهالاسحلام-ا!حمةحمحاصن

.ا6خرا!صا)التمهيدشالر)بعالعب!ضاانظر(1)



كي!انوذوسمتقلش!عتوأنحهم،ا،"قب!وكنيتسهمأه!هإلىالفوبفى

لقفإجماهحموالمعنوفىالمادىالدعممنالزيدك!مسببرانبإلى،ضحد

واقوكسعبالقرةمصرفى)،"ماللثي!ةطىيعوديوجا،والسياسيةينيةالنى

صرأر!علىاشصرانىأال!إبعإغحغا!وبالتألى،مححوا-لىوألاش!فصارلى

!ةإتا!فىمصوالغنسلخا!3والكناشسهـألب(المجاتلمحهذاًنثما،المسلمة

ةدضحد3-كوصاترافامحربا"طىفىضهارقيادالقبطية4علأقاعَالاالكسيسصتوشيى

لغأ-ْاتءاولالايصأدوسيلة!صرخا!3الكناشسههذأصبحخةكحا،العانمصن

التىفهااأهدتصقيقفىوتفارك!ا،صص!كاتفأرو!صكحرولىصدتأ-

ات!مسأعدئ!متطيمماليةصواردر!حدلفر!ا"هفوأمحبحتا،اليس!احتول

،حْوىالص!الدعمإلىالحادكلماالدعمذدك!أرزبل،تريدوقتأىودعص!ا

والسيأسيه*(ل!عنوي!ةوالصسأند

بيئ،ودروليادينعاتواجداحققعتالشارجيةالكثائ!سهذهأنكحا

المبال!ياتأههد!ريقعنأنهكحاا،لمح!االتابغهوالدولىالعالمكنائ!س

صحسعانحية!مقياتثوصدأنم!ففماالقيطيه4الكعيهـىةقيالىأستط!!

الرئيصحسمع4دشذ3الباباالتقىصنحاشاحدكا،الغربدولةقا!

وذ؟هـالبابا"أم79لأآعألاْصري!البابازيارةثناع3؟رسربري!مىألا"صويكى

دتاريض!ما،ادقبطيةالكني!مصةصولطرالىتاادمباحثاتأتادحقابدةجمحد

أ"أا!سرأشلى)أالحربىرالحصر(ع3فطس!ي!ضا،قضبة

361كىالض!بفرشِا-عيكلى-حسنيشمصصد:إئظر!1)



ألصالثأنفصل

السصلميناومو!فالقبطية6ثارالكهيس!

التعحية.4الكنيهـمص6ثار:الا!ولىالحبصشا

فبارو.الأت!باهالا"رهـ!مو!فاالثاشىال!بصشا

الا"فركطءسي!!ي!ةالإالحهيئاضامووفلثانث(لمبصصا



!ألأها

ألاءولىالمححث

!!صسصاللثيمممه6ثاو

:أصم!)4ضمدرجوأنبفىالقبطيةا!عيسصه7ثارتيسكن

بعقيدهةتطعنالزوالنشراضاوالطبوكاشأبالكتبماالمعموقإعًرأق-أ

وشويحشهمهالسصلحشِ

ارصطالحدفىإنعصا"3الأديرةوت!ي!رالكثائثم!ءبنأفىالمصرمالناثصاط-3

أل!قيقة4جىةالصاعنتزيداليبأع!،إليمعيات

الشوالنشواستوالمطييعاتبافكسبالسوقإغرأقوهوالا6ولىالجانبفعن

الترنأهضمنالستيناتابةبدمنذلو-ظفقد،مية2لاالاساةبال!عيدللىصن

ا!!كنيسةبطربركيةلم91لاأعام!الثالثؤفمفود!تولىأنبعدوخاصة

صرءحطمنعلىئنحطرىادتماواد!نئ!واتوالمتلبوعاتالكتبأنتممث!إر-الثكبة

علىالحطب!جماتهذهفان!ممرتا،أقبماولبؤلعجنجانباصنبالأ-كىمخغىأر

دا!لمسرمؤدفبحخأ،واالقلقللإثارةيدعوابنئ!كلصحرفىكبيرستوى

ذودفىتوالنئهىر)الكتب،هذمنالكثجررث!حشا،رج!اخىألآترالبعخىوا

3ةدمثعدوبلفاشا،أ،رباولدوصحطم،وإممفمّراليا،اركمدأصري!

!رواولة،الإسلا!يةةبألعقهدالصربحال!مونجانجاإلىالحتب4هلتوتتكأمن

7عخيدتصحةعلىجمهحاأ،حتباجلغركماو!حويغحهاالكر3القر7نشحو!تأريل

الحملحين،علماععلىهجومعلىوالنثثصراشاالكثيههذهتحرىكما،أحسةاالبا

ءخاصةبحمغةالإ"نرهروعلحا"



(1وله)

الاتىةالا"قبا!أنف!هاالتىالكلبهذهعت

-أوذانكلأبهذاوفى!1)نوقايزهيمفي!ىما!سصفىالمهسِحية-أ

والحلبالشلثِةعقيدصصةعل!ىالكريمالقر7نمنبلأياتا3بهدسستشىأن!زل!

وحسنالنححارىةعخيدصصةخلىشهدال!،نأنويدعى،والكفارة

لمصأنهنبيلافيعصقيعلىونسَى!د،صتلقاسلاأب!أطيبووصقهمدفلاقهمأ

الكتيامة.يومإنىباواو-كحه،!نص!خ

بأن!ه!اووصضأ،لق!ر6ن7اعنيأحاتحدالشالنح!رأنيةأنعىأدكحا

القر6نةبضصيأدوسليمةصحيصة-فحهىلمالمصنك!رانيةأما،فنيتكّدمنصرفة

زععه.على

11(

و6خ!رر!الباجهِال!سبخ3رجمدإسكعدتإلفِوأْلإئب!الط؟ثكْىالرتم،-3

الري!عررثقتحدالتماالكريمةالقر6نيةياتبالاالكماباهنضمؤلفاتسهدىاسى

أصم!سريناانونرعوا،اللهأقانيممنوأقنوم،إلهأنهوزع!وأ،سالقض

تق!ححدها!دسوالذىأالمر-لح!ئىال!ححبحال!فسيرإلىفقوايولمالحمملسيئ

.الآيات،هث

،ةيدبس!رالبدانقابطعبةالكنائ!اىأحدرعاةصى!تلو!اإبأميم11)

ويحم39!!لأيرليوعامفىالكنابهذأصنألاْولبىالطب!ةصدرصأ

،أبوإب!حتةحمتويتكون،الموسطالقطعمنصف!ة321فى

2(،أ
سنة!صممأوالقد!حَحرببولأقالإ)ءسقفيةالصععيةكاالكثأباصذرصد

م!رءلافىالسيحبةافنيل.مطبصةفىوطبعا!!-33



9115(

ويتكأحمق1)الصحرقىانيوسأرع!اللهطأالقصألغه،الحقكتاب-3

وسلمعليهاللهصلىالرسولبننصخحيةومباش!راصريصارومناالكتابااه!

،،العربوالنمارىإليهودصأبىوأنه،الاؤثانيعبدبأنهالرسولىم17وأت

برسولى.وليسمديروسلمعليهاللهصلىالرسوا!أنوزعم

حغظةصصةمعدع!وأرالكريمبالقر6نإبانلأاتمؤدحارومنكصا

المسلمينأنإدعىكصا،وأخ!اءتناقصعلىي!وىأنهوزعم،وصصه

!ْابهرالله،اكبرال!ه!الا-ذأنفىهمبترويدألاكيةبتمدديقولون

(2).ألا!تراءأشانهادكقونجر

(!خلي!!عزيؤوهيبتأليفالمقل!سالكتاباتصربفاستصالة+-كتابا

أن!ازعموالكريمالقر6ن6ياتمنيدالعداعلىالكتاباهذمؤلفتبرأ

حد7ثصلم!اومالاأنفىعمو،ريناالتصمنحماالمقدكتاب!ثمسلامةعلىلتد

هـاجمكمااوهواهزعحهيؤيدبماالآياشافسرشاكما،قهوصدبححححته

العقيدةبين6ترهفىاالعقارناشابعضوعقداوربسولهئهومبادسلامالا

دهعقيدصصل!كأارل!امنيثبتااْن!اول،الفصرانية4والعقمِدلإميةالإس

الكثابأهذرصدفىونحصعت،صفصة002مناكثرفىالكتأباهذيغع11)

وقدم،ال!سابقالقبطيةالكنيس!ةبدويركسالسالىاثيرلمثىالب!ريركصورة

الوقت،ذلكفىاللأهوتكليةعميدصرجسحبيبالكئابلهذأ

علية.وأثنىابالقىاهذأستحسنالدى

كاهىصناسغخرياتارد،الحقهواهذ-الخطي!ابتالشبخانظر(2)

.ومكنبت+االمسريةالمكئبةنش!ر-97لم!!معاروكفيسصة

-==بطريرك5ثمفودالباباالكىأبأهذخراجافىأيفاساهم(3)



(011السسلمينعقيدةعلىوتفوق!اوسى!ص+ا

عىإدإ3)بطرسزكرياهـأليف!!رمسوا!المسميحيةبين!كتاب-كاْ

اقي6ن6ياضاوأن،التثليثةعقيديؤيد!الكريمالقر6نأنالكتاباهتمؤلكا

وأشي!ع!،بالتوحيدالصألييناللنحعارىيمثصادالقر6نوأن،بهصوحىشا

إضالى31الصشسداللههوالمسبحأنزعمكما،مس!ركينأوكفرةليسوا

قول!م.عنالله

إيسيدلحور(سا!!نباتأليف!الكفيم!ةربختإفىالنغيسصةةالضريد"كتأب-6ِ

اللهصحلىصرمدلنبوةوإككار،تهوعقيدسلاآألاعلىهجومباالكتإاهذيتغسن

سبصانه.اإهاعندصنوحياليسالكريمالر6نبأنوالزعم،وسلمعليه

رتهوأصد،الب!يرةأْس!فودوماديوس،ال!الىالقبطيةالكنيم!صة==.=

طبمشهفىالكتأباهفىويحت!وى،بال!رمميانهدةالنئص!مِدكني!م!ة

ويشتملاالمضسطالقطعمنصغصة633على7891-.عامالثانية

.أبوابستةعلى

وخصومه.،مالاسبينصري!ة+ةمواب-هـمىالمطالعظي!مجمدانظرأ!)

السيدةكفيسىةمعّاوقا(ييسطورسلورحناالقصالكتابال!قمقد(2)

بن!ثصرهبطنطأءرالعذا

/ألح.هعاماروالهبهثرينافشاءاشارد-اللهعد-ص!ةم!!دأنظر(3)

1851.

)؟(
ساوأود691؟معاصاالكتأاه!رصد،نىالثاالبؤهوبالكناااهدت

،هبة-علىانظرتوفيق.م1167عامبال!اكعدرةالكتباربد

المخضين."الاافترامأماسا،مألا



هذأمؤل!يزعم(1)!صنكوريسيتأليف!الحقبيان-كماب-7

6ياتجمينرناتا!قابعقدموقا،جيلالإحناسنمققسالكريمالقر6نأنالكتاب

زعمه.ليثبشهإنجيليةونمحومما،قر6نية

إنجيل!ثمعنمنقولةإلهيةبألقابالممبحل!بالكريمالقر6نأنزعمكما

صالةفىيحيلالكريمال!ر6نأنوزعم،لىكق،ثباشاالا-ياتابتأويلوقام

ألافتراءاشا.صنذدككيرإلى،المقدساْلكئابااًلىبهكالشص

كالآتى:الصقا،صاوالنفصر)صافحهىعنأما،ال!ؤلفاتعن!ذا

القر6ن!بعنوانةثشودالبابابقلمالممىريةال!،لىمجلةفىصقال-ا

(2)دهوالمسيحية

حْميهةزعمالثريم11ا!التهر+دتمنةيدعدى+أياتاالى"المقا"هذفىالئىتبأاأورد

الت!ري!،سنبمصيوصَ+اوتننصثد،النصرانيةةلعقيدابصصةئنئصثدأن!ا

رغ!مأرلىالنصأنوزعمانبيلالإولااقوراةينم!خلمالثَرآ!اأنزع!كما

4دعواتؤيدهالكرمهمالقر6ننكحو!أنوزعم،موحدون!أن!+مإلابالشليثقولهم

!منعلىثصسوىليشراشاةارعدصم!رباصدفىالا!قباروقأم:النشَرأشا-2

اللهصلىالرسولوعلى،ريفةا!ف!والسنة،الكريمالقر6نفىصربح

النشراتهه!من،وشعرائح!،سلاآالاةعقيدوعلى،4وصصأبتوسلمعليه

الصانىه!الجؤالكفابهذا)1!

ا!68والثانية،1641

السىابقهالرجعانظر

سنةإلا!ولىطبعتينفىر!د،

-37(02)!ا75!ريسمبرسثة)3!دلص!لإل11محلةانظر(!)



ريةبا،سكمتكسا،"فىتوقا!؟قبا!الحنيالمعسرإ!ارأصدىالتىالنشرة-

ضدالسىل!اوالثمسَمأنوأعأتذعفيهادشألتينعلىالنشرؤههذشتح!!

وسلم.عليهاللهصلىسصسدوألنبى،الكو!والقر6نمألاعص!ى

كسوالنائبرشوأللأقبهـالأالعامإلاممسثفمنصوقعهالثمرةهذه

!الا).ريةبالاس!ثدالبابوى

هذهاصتوت-بْأ،م!قوبةفيلإمالاس"عنوانكأص!ثاأضرىنثمرة-با

للحجلسىالمنسويةالسايقآالنضرةفى!!مااللثيرحلىثصابمقثيأالنفمرؤ

تاالافضأ"أنغس!لىوتري،تقريباألا"سلوب،بنفسس،للأقباووأنملي

هـهمذوأُرسلت،أخركلطإفتراءأتألىأضأفة،الص!صابقةاشضرةفى

إلىجمإصصتر)الياالقبطيةالباليلأسنال!مسجقالحوىبالبرررالتشرة

(2.)بمصرثحملبمالد.صررعدالجليل

خارجهاأمصراصلىداع!فَ!سواالقبطيةالح!ص!فىال!صيل!تّأقامتكحا

ثالصصفهذرومن،رالمحملميننلإسلاَمي!امعارأف!يبثما

!صر؟صل!د-،أ

مر4روتعدنفسسهةثحذودالباباتحريرص)ويرأس،انكرا"!ة!جلة-ا

سياسيا"نقافيآينبةدمجلةوهى،صس!ةيومكلفىالا"سبحقى

رد-شلبىالجنيل!عمد:عي!أوالردالرمصالةههذمشموناشظر!1)

فعسل-سصم!عمرالر!منفت!وانظر،س!لامألا2علىمفضياسّا

ال!!رثوذكممر-لاقباروالعمامأ،"صقفماصغشساشاعنىالردفىالخطأب

،مية.الاسلجامعة1-ال!تبربا!ة

913!33)!ألاسالضمعلىمغضياترد-لثنبىعبدالجلي!أشظر21)



فلادص،شقافيدجتحاعيةأ،كلشميةوقضأيا!وضرعاتفي!اوت!-

!ا.هـجىوتأمصر

ال!اسعالقرنأواضرفىتأسستيو!يةعصحديغةوصلى"+ووونىصحيف!-

سياسيسةصحيفةوهي،محرولحنهمأنإلىأشىاشةوصنىوسحيت،ثحمر

+موطلعات،،س!مسأ؟لهـلمكأتاياصمعنشعبرلشاقماروالإْذسالسانو!بر

والسمياسية.ينبةاللى

!11+ذكره!س!!أخركأو!بىارشأصىفإلىأضىافه

مصر:صارجلأتالحب-ب

تىب!س!س!مدليةتصدرفى،ثفافي!سياس!يةريئمِةصج!ة*الأقبا!ا!-أ

-صالصيأقجاولا!هـأإصدعلىويقوم،ألا!مريحي!ةالحقحدالرلاياتفى

هبماتت!سصحرعنهاسعدبسثببالمجنح!هوهت،أوكندأصوي!فى

رالعالمفاسب!ثصفىمصرفىوالم!سمينالام!أفىمنححدسافرينوطعن

عات!تنبىوسمومأصقماسالمتمحيغة"هذفىوتبمث،عامبفحكللإسىالاس

.لعربوالح!ملمينواللإسلاما!تب!آو!!يييا!صقد

مبئةوهى،ريسبفىبالفرنسيةرتصدروأئقتلىالعا!م"مإلة-2

ث!+ريوليبرفىمنياا،ؤلدالعدرمحد،الا"قثاروقنح!ايافىصّخحمىد

37؟أمعام

انحهجرأفبا!رفقأيثمدرأسقيالياأو!با،لىدىقك!رىأصصدالىلىإكامة-

والمسثمين.نلإسي!ع!،ةإسافكىل!أماشأريبثون،لفهنا

الئفخامية-الوسائلى-القبطيةلهةالكثبوسائل-الثانجى)نثي!قالإنخلر111



اقبصي!-المصب!ثىةثار2مئالثاشىالبأنب

،وتعصيرا،ءديرةالكمائمهـى،ءدنا"فىالعصمومالن!ث!اط
رسىانمدا"ننئعأ4إ

أسصقيقنية.الحا!ةعنت!بحدادبأعدسعياتوالب

فأختت"صرثوتا!5للأقيةوويكىالدالن!ث!أ!بروأْلقرنأه!ى)يةبد!ع

الا"قباول1يناددربالطص!ودمنكب!يراحيزا!ا!ختلثوالتحديدالتبد-ركة

(1!

الاسَسلاحمهمةكاتق!ضىأصذفىالتوغير4-وصمممىحبيبأضالطصن

افحيسةأشماعفىوالثقافةال!كرحركةوإحياء،يئىالدرالتعل!يمالكنسي

أنخب!طية.

لدينى2التحزثأهفشتا-جبرزشاالقرنهذأش1.6!جمعيذأتوفى

تحقيتىألنيتطلعأبدالت-ىالمتصسورابالضسبامونح!وظ!ر،-كالتقافى

زعمعهم-على-وطى،باله9تؤهـق،خيالةتدأعبأخذتأطماع

ورثةأ،ْقبا!وأن4الا"صليينمصرأهـقوأن!م،مص"رأقباطخحهِ*عية

علحىصافظمماالذالعالمفواالوحيدالم!مصرهوعثمىرهمموأن،الفرانحة

أصىلامهم.د3فراالقىهـالمشياليةألا"ث!صندفهذكيرإلى،أصالت!

!و)!الخطمنو!ن،1،"حلاآهذ،تحقيتىإلىالس!حيفيأخذوا

ال!صركأ6الخرابعلىنىالنصراالط)بعأنحع!غأءعىأصمعتءيارأواتمهاا

الكماشسش"جمنامنإ،كائارطريقعزفاصهدأأهذش-حقيؤطيٍك!مةوالمط

(3!لكفىإلى!)صةبدونوالأ"ماثنوالا-ربافأ،"حي!ا"ض!ففى،!عحيح!)

)1(

!3(

محرءأصلداصكميسهَا)ثسماول-الثان!ال!م!تمنالرأبعالحبحىسثاانظو

الكناص!-الا"ولف!صل-المثانىالمبصشاأانظو



لعباسي!بالكرىرأئيةتدال!أنثمصا"القبخيةهولثارأذكنسيةالإأْبرزرمن

وفى،!ساسعصةصصافاتابعدهوعلى،الجهاشا--!يعسن!ح!أر؟+ْيمكنكأاوا

رالتخحليطئ!هـامالامركزتصيربحيثا،القا!-ةقلبفىاستراتيص!اصوقح

نبةللنمكصرأ

!،!وصعحونفىكلعلنأسستصالتهمييدتمأدتىال!مائمر4هخْ!أت+كعا

أممىا!طالةفىب!اويتصصنونالمسلمينفدسنساينطلقونقوأعدلتكو!قوين!

الصسلصينءضديثيرون!أمواص+ة

ضدتجتلأمروالتخريبأماكنأسقرناهـإخلعمنفالإْدير2أصبحتكما

حوالىالن!رصلن!اىوأرصن!ح!فى،1يأخذا!"قباهـأناستاعفقد،المسلح!ت

السحا-ة4هذداخثف،يبرفى).،بسويرصأ"قاموأالم!ععيروزأرةتانفدأنثها

!عالممعركةاالىاستصد1أفراص)الس!لاحعلىقباروالاحشبابرببتدانيضت

(1)0المسلصيز،

يرةألىضموصاأريبصرإثزتخطي!وتدإلىخيِلض)،ؤيرؤإنشم

الحقربيحن،أعوانهمنالا"قبا!ولغثفباباإالي!(!بفيا،تماالثطرون!أد!

صعين!،ف!نراتال!ذ("البلأ-دأقاصيصنال!بماسالشبابإليلااسِستقدموألى

(013سريبة!ننااجيي!ووتلقى

ب!أعحبحت،ل!أمقررا!نكناللعبالىهأصاكنتعدلم6ريوةالاإنشم

.)13الكثم!ممةكمؤونفىومؤثرةو)سعهأتك!ا!ضاصزكز

!1(

!31

إكب!!

الإسلاصىصأنثالم-)ليصو-حريش!ةصحمدعلى.ر

61لم.ا-؟جلرالحقأعاقذ-"الحزألىصصمدإلشبخ

13لح)8!ثالغفب!ئسيف-هيك!صسئينمححد

9511"(



؟سنمهـاالقبتليةللكميم!ةأصركلث6تاروهن!اك

التنكحجوية.افا،"هدات؟اللاهوتيةوال!عاهدالكلياتانت!ث!ا!-ا

سؤسسةإلىدينيةمؤسس!ة!نةثصنررعهففىللكميهم!ةالفكوىإلتحول-2

المتصنةألا"يسئل!ةلكلىوأجوبم!3يلالمفسالكلحلولامتقدبأنمكفةن!املة

(1.!والدنيابالدين

معأكانسرا،ةمشولىعهدفىللك!ع!ممح!ةأتيحتالتىالعاثعيهالكحلاتا-3

وكير4،العالىاللثال!سسجلسييمأءالعالمقىالكبرىأ،حخوىالمكنماشى!

(3)،قبلصنةصرجولىئكندمللنفوذاحتسا!تإلىإننأفة

الشرلِعةلظبعقنحدالقبطيةال!م!ي!ةرجالآبهقاىالتالكحغ!-لح

.ا!ط!حىيومفاصتىالصفمو!أهذأثرىالذالإ"مر،!رفىلم!أ،ميةالا2!.

تصأصاتألانحدالسهبرا"قيا!يصارسصهلىالذوالسياسىيخىالدالضغ!-5

كلثيست7دصاد!ذدكوتوجمه،!صرصلؤمةفىوالم!ياسيةينيةأد

فا!ع!ره

منوغيرهاالهـسدمششخيهاشاواجثصاعيةال!وال!ؤسساشاالبععياشاان!مَئمار-6

عنمدروصلانه!لمى2والقرهـ،والمحافظاتإل!دنفىالمرافق

إلسىأم2ءأ-111!مابينالفترةفىألاجت!اعيةالمؤسساشا

اكثز+اْوالضصف!!ىأ،-نوصلتو!بعا3()جمعية035منأثثر

،!صرهـأيصعبطالى!ا-ثا!الكنيسيةمناللقفكيرإلى

13لح!)!طال!غذيبصى!بف-هجكئطحسنينم!-(1)

3()؟ه!المصابتئالمرجع(أَفي

61(.)ممامم!رفىالحكائفيةالفتنة-بذوكاجحالى)3(



الثانىالصصشا

ألا"قبساروتباهألا"زهـرموقف!

القرنحوالىمنذتأسل!روقفأسصتهحيت!الإسلامكتلإعأحدا،"زهـر

الإسلامشاثحرفىعحئيموردل!ه!ت؟قد،افغاورمي!هينصك!نرسنالهجىركطالرابع

مىوالإسا3العربىالكلالمفىكبيراا"ثر)لهفأضب!،ال!هينلدعاةالدادوإعد

فىالمتصلةاللهإلىالدعوةفىبهقامكطالدورالفصأنبإلىوءن

فىأيفأوردله؟ث،طويلةفضةمنذينج!لدالعخنتمعينوطاوبهعلمائه

لصخرجمصينبه،لأمالأساءمنك!فأعداعقيدهـ9وححايةالأس!ل!معنفاعالد

ع!سرفكاع!نسواءالحليبيينآب!اقاانتىالتنحيريهَال!صاو،ضاسيماو،

والإسلامى.الكربىالعال!مئأخرىأجزا"آأ

فىشلوالوسناتم!الاكافةا!مخلح!وتألاؤهرورجالهعلصا"لبضففنذ

وخاعسة،أف!ع!وأعلدوخططسمنوأياهموكفمىفالنصرأنىاللئدخطربيان

فقد8عكلثصرفىالعش!صنالئاسعالقرنينفىالنصرانىالن!ث!أطرصاازدكتىفى

منأثاتسوا*ا،لنصارىمنصختلخةص!صاعاشاآب!!قام!اولاتاةلعطىتسدممط

القبطية.الكنيمم!ةبانبمامنأم،ةالو)فدالف!كييةرس!الياتال!بأنب

!رويسزويدعىالعنتىرينأحدآقاالقون!هذأصنالثانىالمقدفبعد

علصاْرفالتع!اثثذأناروقلا،الإ"ؤصرأروقةخلادشنكيريةء!نشيراتبتوزيع

الوقتزلبهفىالر!شأ"رئحعرإنىموهقداحتجاجفىفطالابرا"+الا"زهـرر!أ،به

(011المنحموينعمالب!و!مأش!اس(محطغى)

291!لأمعاأبرابلط33"91ال!حصرممح!أضابكغصحيغةأنشلبر2(1)



+؟!؟ول

عث!ثو-حع!لكبخ2-كأل!؟ليكتأ،ئزمرفى3ثنلطاجمثحأ

!حع!،!ى؟!سسصي!!؟بئاحعحجىب!طائمج!8ارسض!ثم،عفال!ثحربنأشصال

!ا))،الى-مماال!

صقىءتج!!م؟6عح*خأمهي!كهارالعئماءيعِاتأأمحمدهـتثحا

لمما!لك!!أث!قىح!لي؟!أتصٍ(!ماتخاف!طماكبص8لمنصرب!4لىأكحأصنالمحححلحيئ

محج!!؟ك!كب!؟هـ!!4؟لا"ترحرأ!نمريثأهـكأأئمغوت3هلتعلرلىو!ر

عصوو؟ثحا"لمحيمك!؟حيم3أصدثيخطال!قخهح!8المنحح!يئخفمأط!كرلخحفى2

سلاعى؟لإ

خعَ!(لاد!ولىيما!فقد؟كلغبط!ب؟ثكنسيمألاليهركحأ،"التثثاطصوقغأشض!!

خ!ص!ونمهـحجمئصك!ظهرت؟ت؟لغبطيةألتصيريةمفأشححاولاتجاءقوفالب

القرن،هذاعنالسبعيناضأنذ

إلى3صخاير31بيئماالثزةفىمث!دالذكلاال!جمالصرالقبطىفبعد

عهدالحليمالضبح-الوقتذلكأ،!زهر!ىفبخردم1137مْبرأيرعام

ال!هشِاشاكلعنمثليئإليهدعاإسلاحمأب!ر!لحسرال!زتحرأهذعلى-صىمود

هـوأصد4مأ7!لأث!!ر!ولعورشبالف!فالؤتساهذوانحق!د5الإس،ميطَ

لأتجدجم!ت!البثبمفةلا؟"فيبرقا!طأىأن،!جغينهنهامئالقزأرأصثعنجصعرعة

عنرتصدالشاللوأثحهذهمظمقاومةوا"ن،خترباطا%رمع!الم

يناقضوأي!صالىةهـاأنأحدصقمنولصس4المشلصينثلوأصبالا!قباط

أ28!عامألمحربر8السص!يةاسمْتحانظرصعيض11)

وادىانسودجنوبفىالنصسرأنىالقمئثير-شىةع!(برأهيم.دأنظر!3)،

37(ءالاصالنيل



(!916

أحلمنالاسا،عيةالضىيِعةأص؟مظبيتىالتا!خيرفىوأن،اللهأص!م

قبودهيصكنلاالمسلحينكير!اثصاعرمر)عاة

ةخاصلصنةتسكبإلىال!ؤكأمرأنتحهىثم،أ"خرىقوأراتالىإنحافة

(1).تشغيذهـاكا!شتبهد"قراراتمتأب!قتتولىءنهمنبثقهَ

أ!حتو!علىأصا،ا،"زهوجانبمىالرسميالعسيؤىعلىهذا

ر!جىح!اادتىفترا"اشاألابعصب!فنيفالأ"زصرعلعاءجمعغسقامفقدالفمحب!

ثمبهات!او!وأود!يخمواا،فش"اتلهذهاوتصد،ألا"قباروبعص

031(وب!لان!أفىيخها

.(لحء5)!الغفبخريف-هيكلحشينمصمد:(1)

صىلا:نظرا31)

حوضححومهسبيدأفيبينصري!ةة7بعوأ-تمصعئىأهيمابرااضيمال!عب!-أ

.لمإمالاسعلىمفترياثرلى-فملصالجلبتعد.د-3

انممبثسرينن"افترأءأتدد-اللهجمدصصعهصىمد!-3

.كحيسى!!!ام!ترياصناك،اصحقاهوأ-هذافخطيبابهطاأ-لفمبشا-؟

كأ.المغضيىت16افترأأمامالأس!للأم-وهبةطىتوفيزا-ء



الثاكالحبحسث

الأخ!ر!الإسلأسِةالبثاضامو!ف

:صت!رتث+اد-

التإسعالقرز،أ،أخرمنفائتخكحيرى"لن!فصأط!دةةزممافبأعظفى

عيئاشاالقرناهتمنالثالثإسعقدفىكوصتاالعفرينالقرنعاثسروطلع

أبر!هحذءيمنب!خطو!تهـ،المسملينوتبصحيرالفنُمساطىعتادمقاومةإلع!لاميهَ

الأ"!هـوشحبحالرأغىمصفغىبرئاس!ؤ"آلهـصا3المعئفاعأئدجى!اعهّ+اسحه!ئاتأ

سنأ!ىواليتالفقهراءةوسحاعدالتنصير!قاومةالهيئه!هنتفوعد،سابخا

!1)-صحيصةإصى"لامي!تح!شةو!ئفسضَمالحس!لمين

!ر!نم.لمت!نتو(س!بخشحبيآانبمأعة!ه!أكشسبتوبيزةفخغوفى

والملأصدأ"ارسالمدنفا"لأ)ياضاكتالاتصهعشاوأخدف،بالا"قاليمةدعتصد

ارحمامدبحقاطحةصثعددةأشااْشدالج!أعةرشاوا"حمدوالق!قر)3لليتاس

!؟أ+الب!رفىخ!رالمئصريىلدر"لل!س!ئولينالمماسامتوقد،التشعكمير

رغ!الورونىثناورلىتمعبأناستأعتالحث!ريةالصصف!اأنكما

توقظأنالصصكافأشا(حاضمتوأسيت005لسهاتشصرخمام!شتادتىالضغوول

(3)*الشم!يربمخاطرأ!!صة

الشتاالاممىربعصالحىفى3291اشاأحد!س!حلجىبرزكتوحيثصا

إنفص-2،ثراهبالمأتوإل!ل!ميتالقلاميذمنالق!راليىامىتنكسيرب!عصفيها

ا!اوالى!ر!سرجنوبفىإلنتهـصرائىالثب!تصير-لثحةع!إبراطيم5!إنظر(!)

!!33لأ2766!)أيئي!!

به!-يح!3-!بمىير:.30-،لإ7لأَ)!اال!ابتىاأئحرجح،1211

الأ!2(.صالسمابتىالرجحع)13



بم!فىأءعتدبالاصمبهعنالثصارمر!لوعبر،ق!اعاتهصخت!فعلىادضعب

ونديردال!صيرو!ممراكزأ!امظاهـروبالتاَمومم!ل!تالمنحرينعلىالا!حيان

ر%لا"زبكية،شبرافىمثلاضاحدكما!اللهرسولمرصداللهإلاإلهلا

الزياتدمنهوروكفرفىثاحدكما،الا"ريافوفى،الا"وبراانوميد

!أء)ويخرهـاواْلزقازيق

المسلمينالا!خوانبطعة

القرن!هت!ناالثاشىالعقدبعدالمسلمينالا!خوانصماعةتكونت

اللهصلىرسولهوسنةاللهآبكتابتزأالالإلىللدعوةإع!يو!يةكمؤسمم!ة

والضرافاضا.البدعومصاربةوسلمعليه

(7إِ.تعال!!اللطرصمهالبنآحسىالبماعة"هذأسسوقد

صد!رقىال!صححرهـ8الئش!اررو-4فىتأسيسرأعندالبماعة"هفىوقفت

رفىفخمى2تالهـحياصىالسصلحيز،ر*أرحذ،فهأأص!وجمينوأ6عخططات4،قاومو)

،أد!ىأنسودجىنوبكْىالنح!رائىال!يمث!+بر-فُ!ؤمح!إبرأهيم،دائ!أ!)

2(لا61مماالنيل

جملد،فى؟-،،عأمحياليرصنالبناالرح!ئعهدأح!حسنهو(3)

فىكطو6،!ألىأئىأ،جمىى!سىلى3جممصرالبهحيرةإحَليبمفىعودمِهالمص

آكصعين؟،؟لآ!تامعئيأ،تخي؟لعلوآاردإلى(نيت!صباث!،قريىَه

خرأن/1،صعاكلآتش!ثيلأبد!فيلاا،سماعيليهال!يندمدفالىسا!د

؟لمد،؟حمام7ذ(ر؟؟مارسىش!كركاعجوعةأولىوتث-طت-،السبملين

ير؟لنضمم!جلةثم*؟لإسبرعةال!سلمونخوأنألا"صبلةالبنارأصد

+63؟،،عامأ!يثباءيوفيزأ؟إثاحركاَفىبأْاللهرح!هأُخميل

أ؟!3لممحهألمجناحسنالش!!يدصامالإر-ائلىسإعوعةانظر



3؟أأبر

الحنمكصربن"اعخففىالوف!حعنلتحذيو؟لحشعيمتفرعيةلمصألىضكراوكد

ه!العمل،صأأ!3صىفر؟3كورأئىًالطث؟رسل!!اعرصض!قى!طالييأ

ك!أ،+وق!،التنصيرو!3-المعاثحدعلىالرخمأب!!شرص!المصنعينصعاممه

(1)"ن!ساطصعهمفىأ،س!رأرمنالصبينهحؤ!ْكأصكنةحمساعد

ن!رقد،واكأصا!لطفقد!فباطألاتبأهالمجصصأك!!وكأفماثيعى

سىألامممص6اغفكومةص!ابكأ!أ،فياطفجمك!طضرفأنمماهـكعالىلله4رحىسهالبا

خشيةصعه!بهصكصدتمحصرفو؟ت2عت!بصفىالإف!اطمجح!أث!عنيعجرلا

شهمح!صةعتفضلاأ،حتلإلسوىمئئم!سمقهد،)شتئالطأئئية،لغتشآ!عرلى

!3،)الوأحدءأكا"6،"حمآكفوي!تعلىوالعمللم!يهـثى4،كحح!ب

أخذالرفدحزب-قبطىرهو-جميدصكرمولي!ممولفىوصِنصا

عسارخمط،أسسام!صة،الوظاففالمنأ!بفىويمئد!3أبئا"طأشغتهيحَوب

وانتقدوا،اسسلعيناممتلىادقطىاولهدأعيث!مكرمعلىالأخوأنبماعة

عسلىالوفحزبت6!رعلىو)ستدلوأ،يتزععهالذىالوفدحزبسياسسة

أختجمحا!وتحويلىالنهصرعيةالمىا؟س!إلمفا"صن!كومتهفتهأس!!دبعأسلاآالإ

فىالنح!!أتميةيانن!الدوخلي!،الا؟هليةالمحىاكمإلىلثسرعية11المراكم

(لاعجليزنحدأءو(س!د،ألاح!ص!فىةال!افىومثع،الأصيرجمةارسالحد

فسىالحرأغىالثبخفضيلةيلقي!االىالمينيةالدروسوعمْ!،العسلحعن

)3
01وغيرهزصرلاا

صسسونأوكأحفقد،الا"صةعنك!رىبيزيغر!ىدعاةألا"خو)نيحنرلم

الذيشإنحاففى+أ!وناألاسلامإن!ا":قالاحينماا-لعووفهذا(لبنا

(1!لأ2-781)ساعيةوالد4عوالدمذكرأت-البناحسنانطر(11

()?،1؟ء،)!السابقالمرجع(3)

أهـ3لاهعاكلاملاتبىة!جماد11اةلتفت.يرصحمِكْه،13



نيدعوافلااهفكلنعلبم4علينامارعلي!ملناسافلهم،صاطضموحسن

ششضىلااهذصِأنبإلى،لكنئرواشغيةصبيةإنىو،،عشحصربهةتغركةالى

مرارنهدلأ،ممقيدتناعلىصمبينيافىشساوء!ولا،بإيمانناةالوحت!هت

وثغىاسةوالعدوالانصافبالحقن!ئ!شربياوإثعا،السملمهِنحصأ!ح!أجلس

إلعه،ذه!ماخ!ألهأبنا،هحدعذدأوقفناهاكقكير!اولىفىت

().)"وللمؤمنيئول!شولهإلغزةولله

تجاهالمسلمينالا"خو(نلجىماعةالص!-جالواشحالسوقالااهذأستمر

وعقيدتهالإسلامصنيخادِألممالوالعضبال!ص!كىمعا!نت+مصهو-الأ"!بارو

.الآنصتمماتأسمحم!!امنئ!-سو"أوبكيف

السسلسيزأ:الدمبادتبسحيات

جمدالحميدأصدرهبباشام!291فيرأير21فىالفتحصصيفةش!ر

الغريررسأممدفيههاصآ،السملببنالثمباتلجمحياتالعامالوشي!مىسعيد

ييأجمأرسالمد!بثدرسينالمدالقسسىب!عصأنسنأشيعلمالكوذجمحسر

وناشد،صا!يذاتثىسنومكح!انيصرممنويضطهد!فيهويكهنالال!لام

الأمر.هذأوفسفظىال!ملعلىا!ئزهـرقمصِ!

هـه13لاأالثانىربيع15عددالحح!ربةالدعوةمجلة(1)



سلاصية:ابلاالبحاعة

الشالظوو!ضتفيهث!لتحدبيانابممسرالإكمصرصيةالصماعآرضاأصد

الب!يانتلى!قماش!،الكروف،لهفا،"قباوللأست!!يوعن،مصرتعيشس!ا

عاشوهالذىا،كح!ألطعنهـماْنقتالذ!الأقباروعلىالإلع!لاآفنهسلالى

أحمم،ناالذكلطوألمحت!والطعريد،والب!يزنطيأ!وماني،لالاحتظلىفى

عئحرقرئااْربعةطولنوأتروحائينهفىعاشوأسإو"مىافيالخثحبعدو)شحهم

،الإ-نستى7!وبقيتو!لشهمك!نافصسمعموجودذلكرشاهد،الزضأنمه!ا

مو!مرأعقابفىللصكومةقدحموهـااذنخماالفئ!)دبأنإلىالبيانوا!نئصار

مذ+)،الحسلمينوولرلىالب!دح!ك!علىالسيكرةلصحاولةاتصهيدرجمةألاسكحف

سلأمألاضىألا"قبارويششاالىالاعلأميةالصملاضاشالبيانشاوتحدص

تراليا،وأسىأمريهفىرشححد!الكأالصصف،صاصية،صصرفىوالمسلمين

،أيدى،بامري!نيوصرسىولايةفىءمنتسوراتث!مأحدصنجاخعوفىو!دصوأ

صاالبيا!عنشةخدثم،ال!ظيمالافشىا"ل!هذأرأشتن!ر!محببهأنبيان

و!نزانياوأرشبرياالفلبيق!إجنفىامنصارلىايداعكلىالسسلمةإ،!قلياتتهـاشيه

صاشامصيادمنالقبطيةالكنيسص!ت!لهماإلى،وأفصارالييانرتجبركا،اوأوكن!

إلىتمليصاشاكهتمنيهوعا،ألاح!المحأهـشاويخرص!والمنْياري!سكندالمفى

يةأنمعادوالاعلاناشاالمنف!وراتوتوزيعحتبأجوالاللتظاصرالم!هحىردىجاليت!6أ

عم،ودالدشرموتطبيقبما،سلاآءبا،عِثحطالبيا!ارخادب،المص!صمحافى

!مصاسبةالشحبع!رالحقماشقوثنصف،رعوتحهمو!فمج!بمالل!الىالدعاة

حساسيةج"وص-الفشه!!درنضيرى

البطتيةءةالوصد"صامةخرسد3ترت

ا!ق!مألا"قلية؟صتأشوريةلىعلىوالقن!اه،



)(75(

صطصالصةن!صيصد4نرصأنيغوتناولأ"فيهجاءالبيمانضتاموفى

ضسيممنألاسلامل!ث!مهقصماكوو!يتنأنىالنمكا!واطنينأالىالقلب

يصترصواوأنبالمعر،هال!ميليقابلوارأن،!صرصًنىنورءأشعرق!نذ

س!وف،مالاس4ثصريصأْنإلىيطمئئوأوأ-ن،الحسلةألا"ظب!مبادىء

الذينللعغرضىيخماليس!يبواوألا،لأع!لانصهمكخلت!االتىالصقوق!همتك!غل

الحقيقهِلوالق،صروصسابحساب!معدىثه!خصيةزعاماتاإلىيشطلعون

(1.)!السبيلوهوسِهدى

ذ!حر:الاهشباب

حنالسلعين"توابالشياتالثص!عنطيلابيائاثصبابال!!زثررأحسد

سار!مالإشبأبا،نهت:وقالو!ولملصهاينهولملثف!لإج!نلشيوعيينلمأشمهمأح!

سمترسات!م-يحل!عرنصيدااخئلافمحكلىاللهإلىعاةارروأ،مصربامعاضافى

الشيطأنحؤبعووأهلهطعلامالإيستأمى!أنيويدىالتالث!وسوالعل!أن

المالهيةوالم!ثيهصنية،العالعةالشيوعية:الغالعىالثالرثفى!تلالمت

(13

.!ا!عالميةوالصليبية

الفاهـمينأذلْهإدىعاةالإ-لزءواكثحبابأنإلىالبيانوأفاف

كدويكرهرنالش!يعرفونالحسثلاوالوعظةبال!كلئعهَإديهأعيندادديئهملد

ونهمويردبمالمحصصبخالحضةنيص)جرإن!مبل،عات"ردرالتطرفال!عحىبا

بالمكرةءالفكرة

،8!امكؤ!صو..؟أصربب؟!دعدالمص!!قيإلد!ةأ!أ

.3531)مأا!أشه!واصحمةفى،آالإس-وهبهعل!شىفبق8د31)



(176)

المح!ومة،الفاريةالحملأضاح!إثشجىوافألاصن)لبيأنروحذ

(1)0الضأ!3منأماصأ!الد!رع!نما"سوأمسص!ىالإ"اأمح!ثسنيا

ال!

ب-ضا!!حر:

المغورةبالمدينةسالأميةالمالباص!ة-أ

أمعةالإفىعقدالذىالدعاؤألىوإعفعودالدلوبريهالمملمورقع

ير!ية!)!3مم!صغر2!إدى2لحبينماالغ!صرةفىالمنرش3باليديتألاهـ،مية

وإ،قترا!!ات،صحرأقباطاهغةمدفيهفمإب!حررصيمرإلىالمزسًمربال!سم

اعترأفباصتزأعالمسلحينةعقببريبفثقضى،التى"شنردالبابا17بمتمَدألى

هتاوهـإعب!ية!2لشفيذمىخححصحىةلصالتوتفكي!!أينحح!را.نيةةالعتيدبححصةصن!م

لثلباا

بانكريت:الاجع!امحىالا!لأحبسعية-ب

مىالاسالوالعزتعرإلىببرقيةبانكوصتجتماعىالإإ،ححلاح!ععيةبعثت

فيها:2با؟أ"لألملم!313عامليبمِافىعقدىالت

إنثساءإلى!ثب+قالنيةأنةمغادخبراْصري!ثيةوعربيةصصفانفصرضالقد

ال!!صراهتخلورغعليكميخفىو!-م!رفىدلأقباطصئيبيةتنححيريةصاهعه

خطوأ.تاأتسأنإلىالميهـمرعاود،لدميةسىإ!البلأدعلىإلسيئ!شبه،ثتا

!11
353)حى-ائهأعدمر)بر+ؤقىالإ-لا!-وهبهاساتوقيق

036)338



(1لألاا

التىيو4الخطالئحليبيةالصاصعة4هذإكامةلمن!صناسبهايصابية

تهؤيق!مم!علىسوفاوادكأالحىأقدنلأ!شححا!الححليبيرثيزةتعمبحسهِف

ميةءصصلرفيإ3لعرجميةاروأ،"قطاالمحمرى)ل!صرةوصد

!خ!أكم.ويسدركوفقحكموأنله

بالويتاالأجتماعىألاهـلإحجمعمه

صجل!المجثمع!لى)1(

16لألأمايو؟2

أس17الإ-خ!"جعاتى76الثىاوثا351

!!(



الخساتمس!ق



ل!ا--8

المححثخاشمة

وبعد،بعدهقبى،منعلئ!السلأم!الصلاةوحدهالفالحمد

وكساتونشاطها"ونخيدت!،أ!بطي!ألمحكنيسةالكنيعمذذشأةالبحضتناول

همبل،ألاكصلييئمموأطلمنليع!وأاأقباروأ!مموالبعتاهدضعغياتصن

إنتعاءهميثتلموأيضا2فيهاوأستوطنتمحرالىهاجرتأقواممئخلببط

تربط!ممقرأبةأ!دمصلةأىل!كمولي!!،ؤععو!كح!االفرعونىأ)عملإلى

أ!هـهعالفرعونىاأصلىإلىنتعائهمبالناسأيهام!!!غرضهم،بالفراعتة

على-لدعواممشصديثا-لمحواقعلهمببعققوةآنأجلسنهوالضمعارهذأ

(لقومية.التصيريةأثدافطموتحقق،المسنعهًصصرأرشس

أ!فا!ر!ا!أكث!لتييي!ا؟قيحاط،ليهال!!اصىاأححصالئلومن

إلشعةتجا!زعفدهمأن3الغربىوإلعالم،محرفىال!م(لرأىشخملببلىهو

اتالاحصألموأقعمنلههالعقيقىالعددومتجاحلين،جاهلين،ن!سمةملايين

مليونوالنص!اصمليونينيتجاوزلمطددهم(قتنمكدالتىوالدقيق!افرعمعية

ال!ددقينعشتهمعنالآقباط(ءيرينَالذىالكددمىالمبالغةو!هانسهة

أجلمنالعالميةالمليبيةفيهح!فنمثلثهمالتطالمخططات!ثن!3هىإنمسا

والمسلميو.الاش!محمابعلى!!ديشيةسباسيةمكاصمبتخقية

منعانثوكيئطألاسكمىانفتعقبلال!نيسمةوضعإلىالبحثتصضتم

يخثجبد(4هذأيعو(نالكنيسةأتبغعلئكانبليغدرة!3!هه!لا،اضطهاد

نثائياهعليثايقفطأنألاضالادهذابالشب9!كا

عاعلىكيفواتضح،الاسو!قإلغتيمبعصالكني!ممةوفعإلئإلبحثتطرقتم

وكحدثتا!العاداتالمعتقداتكأطإلاختلأفمنألرغمعلىا!فياورالمسلمهسف



-الااأ-

،القسوةموفيمفىك!اشرافضد/أئمسلص!فبهكانالذىالموم!عرت

هسذاببىوعدالتهب!مصحمتهاءلاسلأ"لكن،لحيهـمبقكوان3!باستظاعت!مم

ولمحوحتىأيدييمشحتبمنوالوأفةاالتسامعوبساشحدلامممسلمينولأمو

آعدأ!مهكانوا

وعاداتهممعتقدالئهمق!االتريةالكنيهمظهذه)شباعالمحمسلهه-كتركوقد

شاهدخيرال!فرعصرناحتىوأتمباعهاالكنيسةهفهوعاشص،وتقاليدهم

التأممهوإلعدلاهذعلى

هذهالأكر!الكناشرمعإلقبطيةانكذيسةابعلاقةالخافىالبعثهـبوكد

حينماوالعكس،!سماح!عدلصوالحمسلمينالاسلأعب!طاتعفالتىالحقيتهة

الإستعمسا!عهدفىثم،"لصليبيآزم!!اشعروب،النحماوىحكمتحمتوقعت

معآتفاقيمنالرغبمعلشاوإلعثرجمنعشرالتاسعالقرنينفىالغر%!

القبطيةللكت!س!تكنإثعىالكناهدهكانتذللتوعع،العقيدةفىالغربكناءس!!

هسسدهشحتوىأنالوسانلبمثحفطالكنائسىهذهحاولتوقدا!الحيصالشؤ

عليهحالهظتالذىاستقلألهاعلىوتق!ا،مذهبرما!!!قخمهاوآنالكنببسة

المسلميئفىظكف!اقرتعنشرأ!بعةمنها،الومانعنقونيعنهوتسضم!ء!على

منحوطاالدينللمث!نمينالففلهذاتشكرلمالقبحئيةالنيسةإنثبم

منال!ث!ان!االع!دبعثلبدأتحمثلذلكق!فنراهابل(ءو(ل!بقطالوعاين!

الأدل!منوتبيناالفربيأالكنائسمعال!او-منبيدةبضحةالقرنهذ(

ننصيريةبحملطالقيامجل3منالتثوفثوحيدهوذلكمنآنْالهدفالؤادضحة-

علمهمءالسيحيرةْولةرمثومحأزبثهم؟-فمد"،المستمئئ

(لمناقثعسةبعدتوملناالق!مطية)الكنيممةْعقحيدفىعنابخد"ينث"2.--س!فَرر!ختدلى

فسادهاءإلىالعقيدةعذ،لأصههـل
ومخالفتثا،حينرصبماشثو9الذكاالأ!ولوفساد-



-"أ-

.السملأمعليهالمسيعلمحتعاليمالواضحة(لح!وجمجة

النشاووالبحثخلالمنالاس!تياهتستوع!االتىالأموهـ(لهامة!م!-ا

ص*ءسساشاطريقعنا!مطية(لكثيصةبتقومالدىالمكئفالتنصيرى

مىنفي!هايجرشوماديوذهـالاً"و؟ل!جععيماتوالاحلامكالتعئيم"المختلغة
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